číslo 4/2017

Zpravodaj
obce Mírová pod Kozákovem

čtvrtletník

číslo 4/2017

Zpravodaj
Slovo starosty

obce Mírová pod Kozákovem

Vážení spoluobčané,
třetí svíčka hořící na adventním věnci značí, že Vánoce už jsou doslova za dveřmi.
My v obci jsme advent jako již tradičně přivítali s dětmi z mateřské a základní školy
rozsvěcením vánočního stromku na Chutnovce. Jsem velmi rád, že se akce těší rok
od roku stále větší oblibě a že i letos přišlo více než tři sta z Vás shlédnout program
našich nejmenších, zaposlouchat se do tónů vánočních koled a nasát tu pravou vánoční atmosféru.
Než si ale začneme všichni naplno užívat pohodu vánočních svátků, rád bych Vás
alespoň ve stručnosti prostřednictvím těchto řádků seznámil s tím nejdůležitějším,
co se během už téměř uplynulého roku 2017 v naší obci událo.
V letošním roce jsme zaměřili pozornost na opravy obecních objektů, a zrekonstruovali tak kampeličku v Bělé a ve Vesci. U obou objektů jsme kompletně vyměnili
okna, zateplili fasádu a ve Vesci navíc udělali novou střechu, jelikož starou již zatékalo. Stejné plány jsme měli i s Obecním úřadem na Chutnovce, kde rekonstrukce
v současné době stále probíhá. Především kvůli zvýšení bezpečnosti, ale i proto, aby
se Vám lépe jezdilo po místních komunikacích, jsme se v létě rozhodli investovat
více než milion korun do oprav nejhorších úseků obecních cest, tentokrát směrem
k Záholicím a ve Smrčí.

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

Vedle velkých projektů tu nicméně bylo i mnoho dalších – neméně důležitých – které jsme se snažili postupně realizovat. Jedním z nich bylo například znovuobnovení
provozu obecní knihovny ve Vesci nebo zřízení nových webových stránek obce, aby
všichni obyvatelé měli lepší přehled a informace o tom, co se v obci děje nebo plánuje.
Stejně tak jsme se celý rok snažili o co největší podporu místních spolků od hasičů,
sokolů, fotbalistů až po spolky, které se věnují dětem a pořádají pro ně nejrůznější
akce. Nezapomínali jsme ani na udržování veřejných prostranství, s čímž jste nám
v některých částech obce pomáhali vy, naši občané, za což bych Vám alespoň touto
cestou velmi rád poděkoval.
Na závěr mi dovolte, abych Vám všem popřál krásné a především klidné prožití vánočních svátků v přítomnosti Vašich nejbližších, dětem navíc spoustu dárků pod
stromečkem a nám všem v celém roce 2018 hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a životního optimismu.
Jaroslav Votrubec
starosta obce Mírová pod Kozákovem

DPS – 481 363 071
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Informace z obecního úřadu

Omezení provozu Obecního
úřadu Mírová pod Kozákovem
Obecní úřad Mírová pod Kozákovem bude
dne 22. 12. 2017 a 29. 12. 2017 otevřen
od 8:00 do 11:00 hod. Dne 27. 12. 2017
od 8:00 do 13:00 hod.

Vodné
Vodné za II. pololetí 2017 zůstává ve stejné
výši – 24/m3. V průběhu prosince budou
probíhat odečty. Vyúčtování bude Svazek
obcí Mírová pod Kozákovem zasílat v průběhu ledna 2018.

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.

ské školy se přišla podívat velká spousta lidí.
Odhadujeme, že nás tu mohlo být přibližně
300. Jako v předešlých letech, tak i letos jsme
ochutnávali sladké dobroty, které pro nás
připravili na OÚ a zahřívali se horkým čajem
a voňavým punčem. Pan starosta s andělem
vypustili do nebe svítící balónky, které měly
zanést tajně vyřčená přání nás všech až k Ježíškovi. Za pomoci dětí, čerta, anděla a Mikuláše se nakonec rozsvítil vánoční strom,
který zde bude až do ledna každý den vítat
všechny příchozí do mateřské školy. Věříme,
že se Vám tato akce líbí stejně jako nám a že
v příštím předvánočním čase se s námi přijdete opět pozastavit, pohovořit a shlédnout
krásná vánoční vystoupení těch nejmenších.

Rozsvícení vánočního stromu
Týden před začátkem adventu, v pátek
24. listopadu, jsme se již potřetí společně sešli u Mateřské školy na Chutnovce. Na vystoupení dětí ze Základní školy v Bělé a také na
vystoupení našich nejmenších dětí z mateř-

Svoz nebezpečného odpadu zajišťuje obec
Mírová pod Kozákovem 2x ročně zdarma
mobilním sběrem.
Prostor u skladu obecního úřadu je monitorován kamerovým systémem se záznamem.
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky konané ve dnech 20. 10. – 21. 10. 2017
Bělá

S. Louč.

ODS

48

Řád národa – Vlastenecká unie

1

Z jednání zastupitelstva

Loktuše

Vesec

Celkem

31

1

28

108

2

1

0

4

Cesta odpovědné společnosti

0

0

0

1

1

ČSSD

16

14

2

15

47

Starostové a nezávislí

79

37

7

61

184

KSČM

22

20

1

6

49

Strana zelených

2

4

2

4

12

Rozumní – stop migraci, diktát. EU

6

1

0

2

9

Strana svobodných občanů

0

6

0

3

9

Blok proti islam. – Obran. domova

0

0

0

0

0

Občanská demokratická aliance

1

0

0

0

1

Česká pirátská strana

54

26

1

32

113

Referendum o Evropské unii

0

2

0

0

2

TOP 09

23

20

5

14

62

ANO 2011

86

60

11

50

207

Dobrá volba 2016

0

0

0

0

0

SPR – Republ. str. Čsl. M. Sládka

2

1

0

0

3

KDU-ČSL

8

13

4

5

30

Česká strana národně sociální

0

0

0

0

0

Realisté

4

2

2

0

8

Sportovci

1

0

1

0

2

Dělnic. str.sociální spravedlnosti

1

0

1

0

2

Svob. a př. dem. – T. Okamura (SPD)

34

24

4

17

79

Strana práv občanů

5

1

0

1

7

393

264

43

239

939

Celkem platných hlasů

Počet voličů zapsaných v seznamu voličů: okrsek č.1 – Bělá – 524 / okrsek č.2 – Sek.
Loučky – 433 / okrsek č.3 – Loktuše – 65 / okrsek č.4 – Vesec 301 – 318 / Celkem – 1340
V obci Mírová pod Kozákovem byla účast ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR 70, 37 %.
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Výpis z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Mírová
pod Kozákovem konaného dne
21. 9. 2017 na OÚ Mírová p. Koz.
Zastupitelstvo obce Mírová p. Koz.
po projednání souhlasí:
• S výběrovým řízením na akci „Snížení
energetické náročnosti budovy
obecního úřadu Mírová pod Kozákovem”
a podpisem smlouvy s vítěznou firmou.
Hlasování pro: 12 členů, proti: 0,
zdržel se: 0
• S přístavbou nevytápěné haly ve
výrobním areálu JEPA PLASTIC a. s. na
pozemku p. č. 41/9, 41/12/44/2 a 39 v k.
ú. Bělá u Turnova.
Hlasování pro: 12 členů, proti: 0,
zdržel se: 0
• S uhrazením plaveckého výcviku dětí
MŠ v bazénu v Turnově a s uhrazením
dopravy.
Hlasování pro: 12 členů, proti: 0,
zdržel se: 0
• S přijetím daru od firmy Kadlec s. r. o.
na nákup knih do nově otevřené
knihovny ve Vesci ve výši 10 000,- Kč.
Hlasování pro: 12 členů, proti: 0,
zdržel se: 0

• S přijetím daru od firmy OBALPLAST
Smrčí s. r. o. na nákup knih do nově
otevřené knihovny ve Vesci ve výši
3 000,- Kč.
Hlasování pro: 12 členů, proti: 0,
zdržel se: 0
• Se zhotovením obecních symbolů –
znaku a vlajky.
Hlasování pro: 12 členů, proti: 0,
zdržel se: 0
• S přemístěním trafostanice v Bělé
u motelu na obecní pozemek
po předložení dokumentace
a vzhledu trafostanice.
Hlasování pro: 12 členů, proti: 0,
zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce Mírová pod
Kozákovem schválilo:
• Zprávu o plnění usnesení z minulého
zasedání Zastupitelstva obce Mírová
pod Kozákovem.
Hlasování pro: 12 členů, proti: 0,
zdržel se: 0

Zastupitelstvo obce Mírová pod
Kozákovem bere na vědomí:
• Dotaz ohledně záměru s pozemkem
p. č. 2245 v k. ú. Bělá u Turnova.
O využití tohoto pozemku se bude
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jednat na některém z příštích zasedání
Zastupitelstva obce Mírová pod
Kozákovem po provedení prohlídky
uvedené parcely.

Zastupitelstvo obce Mírová pod
Kozákovem projednalo:
• Nabídku na převod silnice III 28210
z Vesce do Prackova z majetku
Libereckého kraje do majetku obce
Mírová pod Kozákovem. Zastupitelstvo
obce Mírová pod Kozákovem v současné
době nemá zájem o převod silnice. Obec
Mírová pod Kozákovem má ve své správě
cca 54 km komunikací, které se snaží
dle finančních možností udržovat (zimní
a letní údržba). Údržba této komunikace
by byla velmi finančně nákladná.
Hlasování pro: 12 členů, proti: 0,
zdržel se: 0

Setkání seniorů

MŠ Chutnovka

Každý rok vždy první pátek v prosinci se koná
setkání seniorů, které má v naší obci dlouholetou tradici. Ve vesecké sokolovně se i v letošním roce sešlo přibližně 100 občanů nejen
důchodového věku, kteří zde měli možnost
shlédnout vystoupení všech dětí ze Základní školy v Bělé a také již podruhé taneční
vystoupení dětí z Taneční a pohybové školy
Ilma. Pro každého, kdo zavítal do sokolovny
na společné setkání, bylo opět připraveno
občerstvení. Všichni se velice bavili nejen při
krásných a propracovaných vystoupeních
dětí, ale i poté, co se svojí kapelou Gradace
vystoupil Petr Janus. Tančilo se až do pozdních večerních hodin, ve kterých jsme rozváželi poslední návštěvníky do svých domovů.
Tuto tradici budeme rádi organizovat i v následujících letech a doufáme, že se budeme
v tak hojném počtu scházet i nadále.

Máme se rádi doma i ve školce

Úplné zápisy ze zastupitelstva najdete
na www.mirova.cz.

Příspěvky do zpravodaje
Vaše názory, připomínky, podněty,
pozvánky nebo inzeráty můžete zasílat
na adresu: obec@mirova.cz. V rámci
možností je budeme uveřejňovat.
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Název článku odpovídá tomu, čemu se snažíme ve zvýšené míře vést děti nejen v odděleních mezi sebou, ale i celkově. Máme
radost z každého projevu dětí, ve kterém je
patrný soucit, pomoc druhému, ohleduplnost a ochota se domlouvat. K tomu všemu
nám pomáhají vytvořená pravidla třídy doplněná motivačními obrázky.
V měsíci říjnu byla v oddělení nejstarších dětí
na souvislé třítýdenní praxi studentka předškolní pedagogiky, kterou si děti brzy oblíbily
pro její vstřícnost a jemný přístup k nim. Na
závěr svého působení u nás se jí podařila připravit dopolední stopovaná s hledáním princezny Zpěvanky, skřítků a sladkého pokladu.
Přejeme jí úspěšné zakončení školy a radost
a štěstí v dalších životních krocích.
Podzim se na nás letos spíše mračil, sluníčka
bylo v našem kraji opravdu jako šafránu a o to
více jsme s dětmi provozovaly veselé hry, zpívaly písničky pro radost a k tančení a četly
jsme legrační příběhy. Ve školce nám tedy
rozhodně zamračeně nebylo. Z listí a dalších
přírodnin děti vytvářely různá strašidýlka, na
obrázcích a při vycházce poznávaly různá
zvířata a získávaly poznatky o jejich životě
i o tom, jak jim člověk může ublížit nebo pomoci, a to hlavně v blížící se zimě. Vhodným
doplňkem povídání o zvířatech byl hudební pořad paní Dagmar Čemusové přímo ve
školce, který se jmenoval „Zvířátka ze dvora”.
Pořady paní Čemusové jsou vždy plné něhy
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a laskavého nenápadného poučení, kdy jsou
navíc děti svou aktivitou vtažené do děje, nejsou jen pasivně přihlížejícími.
Dary podzimu děti poznávaly opravdu všemi
smysly – v každém oddělení byla výstavka
různých plodin, ať již k snědku nebo k výzdobě. Chlapci i děvčátka si mohli řadu plodin
prohlédnout, osahat, popřípadě něco také
ochutnat. Některá dítka k tomu přidala své
zkušenosti o práci, o nářadí a náčiní, které se
při sklizni používají a pomáhají nám.
Podzimní čas se přehoupl do své druhé
poloviny a prvním znamením nadcházející
zimy je pochopitelně svátek Martina – ten
letošní málem přijel na bílém koni. Děti si ho
nakreslily, vybarvily omalovánku a pověděly
si o jeho příběhu. A také si na něho zahrály.
Samozřejmě, že jsme opět pekli Martinské
rohlíčky – tentokrát byly obzvláště vypečené ! (a taky dobré…) A vše bylo doplněné
písničkami o Martinovi, dětem se to moc
dařilo a líbilo.
Pak jsme si s dětmi „zalétly” na pomyslném
kouzelném koberci do pohádkové říše –
bylo opravdu zajímavé, jak ti nejstarší dokázali pojmenovat a vysvětlit různé vlastnosti
pohádkových hrdinů. A ještě zajímavější
byl pak přenos některých projevů chování
mezi nás, tedy do běžného života. Vlastně
se tak zase dostáváme na začátek našeho
zamyšlení. Blíží se jeden z nejkrásnějších
a nejcitovějších časů v lidském životě – čas
vánočního rozjímání, setkávání a společného sdílení. Adventní období začne tradičně slavnostním rozsvěcením vánočního

stromu u naší mateřské školy, kde vystoupí s programem děti ze školy v Bělé a také
naše školkové děti. Připravují s paní učitelkami program, aby byl všem pro radost
i pro potěšení. Hned v pondělí 4. 12. 2017
zavítá do naší MŠ Mikuláš s nadílkou. Potom
už nás čeká povídání a tvoření s vánoční tématikou, vánoční koledy a písně, čertovské
dovádění a také vánoční divadelní představení: nejstarší děti Včelky mají v plánu návštěvu divadelního představení v Turnově
a v mateřské škole bude pro všechny děti
zahraná „Pohádka o vánočním stromečku”.
Předvánoční čas, ač se jeví jako hektický
a náročný pro všechno to shánění a chystání, je ale především mocný svou citovostí,
možností se zastavit a vnímat čas, být v klidu a v pohodě s našimi drahými a vzpomenout na své nejmilejší.
Přejeme vám všem, abyste prožili letošní
Vánoce beze spěchu, v radosti s dětmi a se
všemi, s kterými vám je příjemně a po celý
příští rok hodně zdraví, lásky a štěstí.
Mgr. Jana Dědečková
s celým kolektivem dětí a dospělých

ZŠ Bělá
Školní projekt „Státní svátky”
Dne 16. listopadu 2017 jsme pro naše žáky
uspořádali školní projekt napříč školou. Napříč školou znamená, že jsou v tento den
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žáci rozděleni do smíšených skupin, kdy
v každé skupině jsou žáci z různých tříd.
Záměrem je, aby se lépe poznali, starší dokázali pomáhat mladším a ti mladší se od
starších přiučili.
Téma bylo vybráno se záměrem ukázat význam státních svátků. Vybrali jsme tři a to
Den osvobození od fašismu, Vznik samostatného Československa a Den boje za svobodu a demokracii.
A zde je hodnocení dne některými žáky
4. třídy:
Tereza Havlíčková
Dnes jsem se dověděla třeba to, že děti dávali na převýchovu do německých rodin.
Zajímalo mě, jak to v té době vypadalo. Projekt byl, abychom si uvědomili, jak se dnes
máme dobře. Dnes jsem si uvědomila, že
jsme svobodní. Moc se mi to líbilo.
Magda Bořilová
Dnes jsem se dověděla, že dříve jsme byli
Československo. Projekt jsme měli proto,
abychom věděli, proč máme volno, když je
svátek. Uvědomila jsem si, že se máme moc
dobře a že si toho máme vážit. Den se mi
moc líbil, při práci jsem se všemi ve skupině
dobře vycházela.
Ondřej Zikmund
Školní projekt byl proto, že je zítra státní
svátek 17. listopad – Den boje za svobodu od komunismu. Pracovalo se mi dobře,
uvědomil jsem si, že před pár lety to bylo
strašné.

Sára Zemánková
Ve škole jsme se rozdělili do tří velkých skupin a chodili jsme po stanovištích. Dověděla jsem se, že ve druhé světové válce nechal
Adolf Hitler posílat lidi i děti do koncentračních táborů. Myslím si, že projekt jsme
měli hlavně proto, abychom si uvědomili,
jak se teď máme dobře a abychom věděli,
co vše se kdysi dávno stalo. Projekt se mi
moc líbil.
Matylda Ferbasová
Dnes jsem se dověděla, jak vzniklo Československo a kdo byl T. G. Masaryk. Projekt
jsme měli kvůli tomu, abychom se zamysleli a uvědomili si, co se stalo v našich dějinách. Dnes jsem si uvědomila, co pro nás
udělali lidi v Sametové revoluci. Dnešek byl
fajn.
Mgr. Edita Vondrová

Exkurze 5. třídy do výrobny
vánočních ozdob, Hvězdárny
a Planetária
Dne 23. října 2017 jsme se žáky 5. třídy navštívili výrobnu vánočních ozdob ve Dvoře
Králové nad Labem. Zde jsme měli možnost
nahlédnout, jak se vánoční ozdoby vyrábějí. Žáci byli seznámeni s výrobními postupy,
jako je foukání, odlévání do forem, stříbření,
barvení a v neposlední řadě ruční malování
ozdob. Po prohlédnutí provozu jsme navštívili místní podnikovou prodejnu, kde si žáci
mohli nakoupit krásné ozdoby.
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Poté jsme se autobusem přesunuli do Hvězdárny a planetária v Hradci Králové. Žáci
absolvovali přednášku o Sluneční soustavě
a naší planetě Zemi. Na závěr jim byla puštěna animovaná pohádka o hvězdě Polárce.
Exkurze se vydařila a žákům se moc líbila.
Mgr. Veronika Vyhlídková

Plavecký výcvik žáků základní školy
V prvním pololetí letošního školního roku
se plavání zúčastnili žáci 2. a 3. třídy. Celkem
30 dětí plavalo od září do listopadu každé
úterý. V deseti lekcích, které trvaly vždy hodinu a půl, se žáci učili dýchat do vody, splývat,
skákat, potápět se a plavat různé plavecké
styly. Výuka byla vedena v duchu častého střídání činností. Na začátku i na konci každé lekce měli žáci chvilku volna na hravé činnosti.
Zeptali jsme se samotných žáků: „Jak se ti
plavecký výcvik líbil a co sis z kurzu odnesl/a ?”
• Kačenka, 2. roč.: „Nejvíce se mi líbilo
ježdění na skluzavce a to, že jsem se
naučila plavat znak.”
• Alex, 2. roč.: „Mně se líbily závěrečné
závody, zlepšil jsem se v plavání prsou.”
• Dan, 2. roč.: „Mně se líbilo plavání na
vytrvalost a závody.”
• Ema, 3. roč.: „Nejlepší byla jízda na
skluzavce, zlepšila jsem se v kraulu.”
Mgr. Barbora Bulířová

Den prevence na Kozákově
Stejně jako každý rok se naše škola účastnila
Dne prevence na Kozákově organizovaného Pedagogicko-psychologickou poradnou
a Speciálně-pedagogickým centrem Semily.
Letošní téma bylo „Naše tělo v bezpečí”. Akce
se konala 22. 9. 2017 a z naší školy se jí zúčastnila 3. a 4. třída. Rozděleni do pracovních
skupinek plnili žáci na několika stanovištích
připravené úkoly týkající se jednání v případě ohrožení. Ujasnili si kdy a proč říci NE,
zopakovali si krizová čísla a upevnili si pojmy
v oblasti intimních částí těla – např. potřebných při komunikaci s lékařem. Děti pracovaly s nadšením a za dobře odvedenou práci
získaly na závěr akce i drobnou odměnu.

V podzemí jsme se seznámili s kořenovým
systémem stromů a vrstvami různých druhů
hornin a půdy, ale děti, vzhledem k věku,
lákala daleko více rozhledna, na kterou se
stoupalo kruhovým ochozem. Musím děti
pochválit, že opravdu dodržovaly pravidlo

a nikdo nebyl více než jedno kolo před námi.
Nahoře jsme si užívali výhled na Jánské Lázně a Černou horu. Cestu dolů si některé děti
zkrátily tobogánem.

Mgr. Eva Měkynová

Exkurze na stezku v korunách
stromů
Koncem září vyrazila první, druhá a třetí třída na exkurzi do Jánských Lázní, kde je nově
otevřená stezka v korunách stromů. Pro prvňáky to byla první větší mimoškolní akce,
na kterou se moc těšili. Počasí nám úplně
nepřálo, ale děti se tím nedaly odradit. Na
začátku stezky jsme si připomněli pravidla,
jak se budeme cestou pohybovat a kde na
sebe budeme čekat. Cestou jsme si ukazovali svět v korunách stromů, četli informační
tabule a zaměřovali jsme se na detaily běžně neviditelné. Na konci stezky na nás čekal svět v podzemí a výstup na rozhlednu.
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Mgr. Zdeňka Ferbasová

Hrad Rotštějn – Ohlédnutí za sezónou 2017
V průběhu sezóny 2017 navštívilo hrad Rotštejn 11 450 turistů. Potěšitelné je, že 308
z nich byli neslyšící, kteří se přijeli podívat
na unikátní zpřístupnění památky pomocí
QR kódů s videem v českém znakovém jazyce. Zaznamenali jsme také 65 nevidomých
nebo slabozrakých návštěvníků. Vzhledem
k počasí byla sezóna zahájena 13. dubna
2017 a ukončena výstavou o prodlouženém
víkendu po svátku svatého Václava, tedy
1. 10. 2017
Opravy památky: Na jaře byly odstraněny
uvolněné kameny z jižního zdiva hradu. Bohužel se spolku nepodařilo získat příspěvek
z programu 7. 2. Krajského úřadu Libereckého kraje, zdivo bude tedy postupně opravováno z vlastních prostředků spolku ještě
několik následujících let. Pokračují také plánované tesařské práce na krycích konstrukcích, které mají za úkol chránit dochované
historické situace před zničením. Tesané

pozůstatky vesnického osídlení z počátku
17. století pod hradním palácem se postupně uzavírají. Cílem uzavření je ochránit tento mimořádně cenný historický komplex
před totálním zdevastováním a zničením.
Připravena zde postupně bude expozice
geoparku Český ráj zaměřená na vývoj pískovců a jejich mimořádností.
Na Rotštejně se letos sejdeme k tradičnímu setkání 24. 12. 2017 od 13:00 hod.
do 15:00 hod. V nové sezóně se hrad Rotštejn opět otevře návštěvníkům o víkendu
14. a 15. 4. 2018.
Děkujeme všem přátelům a příznivcům za
přízeň a podporu. Přejeme poklidné prožití
času vánočního a hojnost všeho dobrého
v časech budoucích.
Hana Talli Hlubučková
kastelánka hradu Rotštejn

Opravy sakrálních památek
na území obce Mírová p. Koz.
V průběhu roku 2017 pokračovaly opravy
kapliček a Božích muk na území obce.
Boží muka s reliéfem svatého Floriána
v Bělé se dočkala restaurování v první polovině roku. Na vrchol Božích muk byl umístěn výdusek svatého Jana. Na restaurování
přispěla Nadace Občanského Fóra částkou
20 000 Kč, dále se finančně podílela obec
Mírová pod Kozákovem a spolek Ochrana
Klokočských skal.
Kaple svatého Jiří u Podchlomeckého
mlýna se stala v červnu 2017 cílem zloděje. Ovšem dřevěný oltář se nepovedlo zcizit,
a tak neznámý poberta pouze poničil zámek
a petlici. Oltář byl deponován a je opraven,
obec nechala ošetřit lípu rostoucí u kapličky a opravy této drobné památky budou
pokračovat v roce 2018. Kaple získá novou
střechu, opravena bude fasáda i vnitřní výmalba. Spolek Ochrana Klokočských skal
požádá o podporu Nadaci Občanského fóra.
Boží muka na Podbukovině byla restaurována na sklonku roku 2016. V roce 2017
dokončila obec terénní úpravy okolo Božích
muk a na přání obyvatel k nim umístila novou lavičku. V roce 2018 je čeká ještě drobný restaurátorský zásah, patinace a drobná
oprava barevnosti.
Kaple svatého Jana Nepomuckého na Dubecku – v roce 2017 bylo dokončeno restaurování niky oltáře. Na restaurování přispěla

strana 14

Nadace Občanského Fóra částkou 15 000 Kč,
zbývající část nákladů uhradila obec Mírová
pod Kozákovem a spolek Ochrana Klokočských skal. Na jaře roku 2018 se do kaple
vrátí restaurovaný oltář, který je v současné
době deponován do restaurátorských ateliérů. Ošetření, tedy postřiku proti mechům,
lišejníkům a řasám, se dočká opětovně fasáda. Následně bude obnoven nátěr fasády
dle požadavků památkové péče. Slavnostní
požehnání restaurované kaple je předběžně
naplánováno na sobotu 16. 6. 2018.
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Hana Talli Hlubučková

Opravy turistických stezek na
Klokočských skalách

úpravu získal spolek Ochrana Klokočských
skal částečnou dotaci z Krajského úřadu Libereckého kraje. Práce jsou materiálně vyčísleny na více jak 70 000 Kč. Opravy se dočká
také studánka. Děkujeme všem, kteří právě
pro studánku v Zeleném dole hlasovali v anketě Živé studánky. Její oprava je vyčíslena na
25 700 Kč. Peníze poskytne partner projektu
Živé studánky. Obnoveny budou i dva historicky doložené kříže na rozcestí U studánky.
Ondřej Rajcsányi,
jednatel OKS, z. s.

V průběhu roku 2017 pokračovaly dílčí
opravy turistických stezek vedoucích Klokočskými skalami. Opravy provádějí dobrovolníci ze spolku Ochrana Klokočských skal
a jejich přátelé. Vyměněny byly postupně
některé uhnilé a polámané dřevěné schody
na žlutě značené stezce, natřeno bylo schodiště k jeskyni Postojna. Opavy se dočkala
také lavička na vyhlídce nad Klokočskými
průchody. Nejvíce úprav a oprav si vyžádala
žlutě značená stezka vedoucí areálem hradu
Rotštejn. Problematické a hojně ošlapané
dřevěné schody pod hradní věží byly překryty dřevěným schodištěm, vytržené zábradlí na můstku musel do kamene upevnit
restaurátor pomocí chemické kotvy. Práce
pro letošní rok byly ukončeny 4. 12. 2017.

Pomozte vytvořit Tichou
stezku Klokočskými skalami
Cílem této akce je navázat na úspěšný projekt tichý hrad Rotštejn a umožnit tak neslyšícím strávit v kraji pod Kozákovem aktivně
a plnohodnotně celý den formou naučného

výletu. Podpořte prosím naši snahu upravit
5 velkých panelů naučné stezky v Klokočských skalách pro neslyší formou videí ve
znakovém jazyce, které budou moci shlédnout po načtení QR kódů doplněných na
těchto informačních tabulích. V červnu 2018
proběhne zveřejnění QR kódů na informačních tabulích a představení naznakovaných
textů pro neslyšící.
Veřejná sbírka byla zahájena 6. 12. 2017
a ukončena bude 6. 1. 2018
číslo účtu: 101 7777 101/0300
variabilní symbol projektu: 20175405
Více se dočtete na webu: http://www.
csobpomaharegionum.cz/projekty/liberecky/2016736/ticha-stezka-klokocskymi-skalami?amount=100&_fid=2okw
Děkujeme
Tichý svět, o. p. s. a OKS, z. s.,

Vesec – Knihovna
Sobotní setkávání ve vesecké
knihovně
Od září 2017 byl znovuobnoven provoz
Obecní knihovny ve Vesci. Najdete ji na stále
stejném místě, to znamená v budově bývalé
vesecké školy. Otevírací doba je každý čtvrtek od 16:30 do 18:00 a vždy první sobotu
v měsíci od 9:30 do 11:00 hod. A právě tyto
soboty proměnily knihovnu v místo setkávání dětí i dospělých.
První sobotní dopoledne v knihovně se
uskutečnilo 7. října a vzalo si za úkol přivést
do knihovny podzim, který tou dobou rozehrál barvami všechny okolní kopce. Z papíru
vystříhané listy jsme pomalovali, rozvěsili
od oken až po regály s knihami, a vytvořili
tak výzdobu, která celou místnost ozvláštňovala následující dva měsíce. 4. listopadu
jste mohli v knihovně nahlédnout do prv-

V roce 2018 se dočká výměny část schodiště u jeskyně Postojna, v rámci péče o biotop
žebrovice různolisté bude upraveno cca
250 metrů stezky v Zeleném dole. Na tuto
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ních dvou dílů vesecké kroniky. 2. prosince
byl potom nejvyšší čas vyměnit výzdobu.
Naše barevné papírové listy opadaly stejně
jako ty přírodní a před dětmi se objevil nový
úkol – ozdobit vánoční stromeček, aby během adventních návštěv čtenářů pomohl
navodit tu správnou atmosféru. Jako materiál na ozdoby jsme kromě samotvrdnoucí
hmoty použili čočku, rýži i různá semínka
a výsledek předčil očekávání.
Soboty v knihovně budou pokračovat
i v novém roce, a to v termínech: 3. 2.,
3. 3. a 7. 4. 2018. Program bude ještě upřesněn a vyvěšen ve Vesci.
Jsme moc rádi, že si hned v prvních měsících
po svém znovuotevření našla knihovna tolik
čtenářů a vítáme každého dalšího zájemce.
Půjčovné je zdarma a výpůjční doba je měsíc s možností prodloužení, pokud o knihu
nemá zájem jiný čtenář. Pro nové i stávající
čtenáře máme navíc skvělou zprávu. Vánoce
totiž neminuly ani knihovnu – pod stromečkem, který děti na začátku prosince zdobily,
přistála nadílka čerstvých knižních novinek.
Přijďte si vybrat zrovna ten váš šálek čaje.
Těšíme se na vás !
Kamila Klímová

Spolek nejen holek
Jak mnozí z vás již zaregistrovali, začaly se
v naší obci objevovat plakáty upozorňující na
různé tvořivé aktivity pod hlavičkou „Spolek

nejen holek”. Abychom tedy nežili jen z povídaček, co kde kdo slyšel, je na čase tuto komunitu a její aktivity oficiálně představit.
„Spolek nejen holek” je komunitní spolek založený pro účely mezigeneračního setkávání
s přáteli, sousedy i novými tvářemi. Prvotním
impulzem vzniku byla myšlenka vytvořit
prostředí, kde by se děti spolu se svými rodiči mohly potkat při nejrůznějších kreativních pracích. Postupně, jak se myšlenka šířila
a získávala si další nadšence, vykrystalizovala
v širší zájem, a to stmelovat nejen děti ze sousedství, ale také různé generace a navrátit se
ke kořenům venkovského života. Naším cílem je umožnit pravidelná setkávání s konkrétní kreativní náplní převážně pro děti,
v příjemném prostředí, kde i dospělí rádi
poklábosí nad šálkem voňavé kávy s dobrým
domácím koláčem v ruce.
A tak se jednou za čtrnáct dní, vždy v úterý
v půl páté, otevírají dveře naší klubovny v bývalé základní škole ve Vesci. Každý, kdo má
zájem, může vstoupit dál a nasát přátelskou
atmosféru plnou dětského štěbetání i soustředěných obličejů při tvoření nejrůznějších výrobků. Vždy je možné se občerstvit některým
z vlastnoručně vyrobených koláčů nebo si dát
čaj, kávu, případně i sklenku kvalitního vína.
Pro děti jsou připraveny nealkoholické nápoje.
Každé naplánované setkání je avizováno
formou plakátu na vývěskách, ve školkách
a školách v okolí a zároveň na facebookové
stránce spolku (spoleknejenholek). Tam si
také můžete prohlédnout dokumentární fotografie z již uskutečněných akcí.
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Co už má náš spolek za sebou ?
Halloweenské tvoření
Naše první tvůrčí setkání se konalo v polovině října a téma nemohlo být jiné než blížící se
svatodušní svátky – dětem více známé jako
Halloween. A protože člověk je bytost tvořivá, využili jsme toho, čeho bylo kolem nás
plno. Z barevného listí jsme vyráběli škrabošky, ze sklenic strašidelné lucerničky a k tomu
i malý pamlsek – sušenková lízátka s netopýry. Popravdě, ne všechna vydržela neokousaná do konce našeho tvoření. A jaké by to bylo
halloweenské tvoření bez dýně ?! Nejprve
si děti samy vyrobily své papírové a potom
s podporou rodičů vyřezaly ty „opravdické”.
Zhostily se toho náramně ! Kdo jel ten večer
po hlavní silnici, mohl se přesvědčit na vlastní
oči. Pár jsme jich totiž rozsvítili před obchodem ve Vesci.
Hřejivé polštářky pro chladný podzim a zimu
Druhá tvořivá dílnička se uskutečnila na konci října. Aby nám bylo v tom chladném počasí
příjemněji, našili jsme pro děti polštářky, které si samy nazdobily textilními fixami a naplnily pšenicí. Takto naplněné polštářky ohřáté
v mikrovlnné troubě udrží teplo několik hodin. Někdo kreslil vlastní nápady, někdo se
nechal inspirovat vzorky a někdo využil připravené šablony pro foukací fixy. Zkrátka jak
se komu líbilo. Malování se dětem opravdu
líbilo – kreslily a foukaly a plnily, až nám málem nestačily našité zásoby polštářků ani fixy.
Všude samé šišky
Šišek je kolem nás všude plno, a je škoda
je nechat jen tak se povalovat venku. A tak

jsme tentokrát tvořili ze šišek a filcu skřítky,
sovičky, víly, lišky, myšky, ptáčky – no prostě
co se dalo a co koho dalšího napadlo. Až na
pár horkých chvilek u tavných pistolí, které
jely jako o závod, jsme si to obklopeni všemi
těmi zvířátky a kouzelnými bytostmi všichni
náramně užili. Ještěže je k nám příroda tak
štědrá, rádi jsme ji do našich domovů pustili
zase o kousek dál.
Vánoce jsou za dveřmi
Ačkoli jsou Vánoce svátky klidu, máme před
nimi vždy plné ruce práce. A co letos spojit
příjemné s užitečným a vyrobit si předem
nějakou tu adventní dekoraci, popovídat si
u toho se známými a něco dobrého zakousnout ? Vrhli jsme se do toho rovnýma nohama a připravili devět stanovišť, na kterých
si děti mohly vyrobit vše od perníčku až po
adventní srdce na dveře. Zdobily se perníčky
a perníkové svícny, vyráběly se perlové hvězdičky, andělské přívěsky a náušnice, vánoční
přáníčka, lucerničky, papírové hvězdy, betlémy a adventní srdce. Byla to taková naše
první větší zkouška a ten výsledný mumraj
a spokojené obličeje dětí hrdě ukazujících
svoje výrobky nám dokázaly, že má smysl takové akce pořádat. Schválně, kde všude v Mírové najdeme na dveřích podobná adventní
srdce, na schodech sněhulákové lucerničky
a za okny pověšené hvězdy a vystavené přírodní betlémy ?
Jelikož jsme komunitní spolek založený
z pouhého entusiasmu, fyzickými osobami
zapálenými pro věc, nemůžeme naše tvořivé
aktivity dotovat z našich rodinných rozpočtů.
Proto za každý výrobek, na který děti od nás
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dostanou potřebné komponenty, vybíráme
poplatek. Ten zaplatí jen zakoupené věci
a použitý materiál, nikoli naši asistenci a přípravu. V případě přebytku bychom rádi získané finance použili na další aktivity pro děti,
případně na zútulnění prostor klubovny,
kterou se s přispěním členů a přátel spolku
snažíme postupně upravit tak, aby co nejlépe vyhovovala našemu záměru.
A co dál ? V nejbližší době máme v plánu výlet ke krmelci s mysliveckým doprovodem
a pamlsky pro zvířátka. V klubovně nás pak
čeká spousta dalšího tvoření. Ať už si tedy
chcete s dětmi něco pěkného vytvořit nebo
jen vyplnit volný čas a potkat se a popovídat
si s lidmi z vašeho okolí, přijďte se k nám podívat. Pomozte nám trochu přiblížit ty doby,
kdy na sebe lidé měli více času, všichni se navzájem znali a setkávání a společné aktivity
byly běžnou součástí života na vesnici a ne
jen nahodilou příležitostí. A možná nám s tím
přijde pomoci i kouzelník, přijďte to zjistit
17. února 2018 k nám do klubovny.

Chutnovka – Rozloučení s létem

3. chutnovské Dýňobraní

V sobotu 9. září se na chutnovském hřišti
uskutečnilo „Rozloučení s létem”. Trochu
jsme se obávali, jaké nás překvapí počasí,
ale nakonec jsme měli to nejlepší, jaké jsme
si v září mohli přát.

Už potřetí se 21. 10. 2017 na hřišti uskutečnilo úžasné Dýňobraní. Strávili jsme příjemné odpoledne vydlabáváním dýní a opět
byla některá díla velice kreativní. Nejlépe si
asi akci užily děti, které nejen za asistence
dospělých vydlabávaly dýně, ale báječně si
na hřišti pohrály a opekly si buřty.

Sluníčko svítilo od samého rána, kdy se sešli účastníci turnaje smíšených dvojic v plážovém volejbalu, a v 9:00 hod. akce začala.
Letos byl celý den i turnaj ve stylu latinsko-americké párty. Po celou dobu hrála hudba,
jedla se španělská a mexická jídla a různé
pochutiny. Samozřejmě nechyběly ani míchané koktejly, tequila a skvělá zábava, která trvala dlouho do noci : -)
Vítězi turnaje se stali Terézia Tůmová a Jaroslav Havlíček. GRATULUJEME !
Dáša Kůtková

Přišli nejen rodiče s dětmi, ale i babičky a dědové s vnoučaty, což nám udělalo ohromnou radost, jelikož společná setkávání napříč generacemi mají zkrátka své kouzlo. : -)

Spolek nejen holek

Bělá
Dne 10. 3. 2018 se v hasičské zbrojnici v Bělé
koná od 14 hodin dětský karneval.
A v ten samý den 10. 3. 2018 se koná Maškarní rej od 20 hodin, hraje skupina Gradace.
Eliška Matoušová
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Hercik, Michal Netušil. Účastníci turnaje si
pochutnali na uzené polévce a chilli con
carne. Výtěžek z akce jsme opět věnovali na
dobročinné účely.
Jaroslav Havlíček, Jitka Havlíčková

SPOLEK LOKOS POŘÁDÁ

RYBÁŘSKÝ PLES VE VESCI
V PÁTEK 23. února. 2017
TRADIČNÍ RYBÁŘSKÝ PLES.
K tanci a poslech zahraje hudební skupina LEVOU RUKOU BAND.
(Hudební skupina s 19 letou tradicí, která je složená z muzikantů z podkrkonoší.)

Už podruhé se v rámci této akce konala soutěž o nejlepší podzimní koláč. Do soutěže se
nám tentokrát přihlásilo 8 koláčů. Všechny
byly velice chutné a mnoho pekařů by se
mohlo od našich soutěžících ledaco přiučit.
Nicméně v soutěži může vyhrát jen jeden
a vítězkou se letos stala Veronika Mocová
za cuketový koláč s čokoládou. Ještě jednou
gratulujeme, Veroniko.
Dáša Kůtková

Stolní tenis
18. listopadu 2017 se v Bělé uskutečnil po
dvouleté pauze podzimní turnaj ve stolním tenise. V hlavní soutěži zvítězil Tomáš
Brouček před Petrem Mizerou a Luďkem
Plecháčem. Zpestřením byly tentokrát personalizované diplomy. Po skončení jsme
podle výsledků dvouhry nalosovali pět
trojic a odehráli ještě vedlejší turnaj v málo
vídané (možná vůbec nevídané) šestihře.
V něm zvítězila trojice Luděk Plecháč, Jiří
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Občerstvení zajištěno | Bohatá tombola | Rybí speciality
Předprodej vstupenek bude zahájen 17. 12. 2017
u veseckého rybníka na Rybářské baště
od 10 hodin nebo na tel.: 737 950 744

Ochrana Klokočských skal, z.s., a kastelánka hradu Rotštejn
srdečně zvou ctěné panstvo na

16.Veselé hradní koledování
na hradě Rotštejn
24. 12. 2017
od 13:00 do 15:00
písničky času vánočního
Betlémské světlo od skautů
pouštění lodiček
povídání o vánočních časech v době
středověkých hradů.
Nezapomeňte prosím přinést dobroty
na vánoční stromeček pro zvířátka.
vstupné 40Kč
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Služby Czech point, ověřování
– Obecní úřad poskytuje
následující služby:
Nejoblíbenější sportovní studio v Mírové pod Kozákovem.
Sekerkovy Loučky u fotbalového stadionu
Efektivní hubnutí, vyrýsované svaly a skvělá kondice.
Nově individuální lekce pro ty, kteří neradi cvičí v kolektivu nebo
potřebují zvláštní přístup – nebojte se a neváhejte nám zavolat.

• ověřování pravosti podpisu, shodu opisu
nebo kopie s listinou;

9 hod

IL

IL

IL

IL

16 hod

17,30 hod

19 hod

IL

Tomáš

Milada

Dáša

Verča

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

IL

Pátek
Sobota

IL
IL

Milada

Dáša

Dáša

Dáša

IL
IL

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

rozvrh od 1. 1. 2018
8 hod

Tříděný odpad

• 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

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
7:00–15:00 hod.

kalendář 2018

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.

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

Únor

9 16 23 30

Čt 4 11 18 25

1 8 15 22

1 8 15 22 29

5 12 19 26

Knihovna DPS Bělá

Pá 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

Otevírací doba – každé sudé úterý od 15:00
do 17:00 hodin.

Ne 7 14 21 28

4 11 18 25

4 11 18 25

Bližší informace
606 430 539.

lze

získat

na

tel.:

květen

Červen

7 14 21 28
1

červenec

8 15 22 29
Srpen

Po

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

Čt 3 10 17 24 31

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

Životní jubilea

září

1

říjen

listopad

prosinec

Po

3 10 17 24

1 8 15 22 29

5 12 19 26

3 10 17 24 31

Stanislav Rojík, nar. 8. 10. 1932, Rohliny
Josef Hašek, nar. 24. 11. 1932, Chloumek
Miloslava Mlejnková, 7. 12. 1932, Chloumek

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

Všem jubilantům blahopřejeme a přejeme pevné zdraví.

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

85 let oslavili

9 16 23 30

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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9 16 23 30
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Tisk: Tiskárna a Knihárna Zaplatílek, Vesec 66
Distribuce: Česká pošta, s. p.
výtisk je dodáván do každé domácnosti v obci Mírová pod Kozákovem

