číslo 4/2016

Zpravodaj
obce Mírová pod Kozákovem

čtvrtletník

číslo 4/2016

Zpravodaj

Životní jubilea
80 let oslavila

Bohuslava Votrubcová, nar. 10. 11. 1936, Vesec

90 let oslavil

Jiří Kopal, nar. 26. 10. 1926, Sekerkovy Loučky, U rybníka
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.

obce Mírová pod Kozákovem

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rok 2016 je pomalu za námi a já Vás proto vítám na stánkách posledního letošního
čísla našeho Zpravodaje. Blíží se Vánoce, nejkrásnější a pro mnohé nejočekávanější
svátky roku, které jsme stejně jako ve většině měst a obcí přivítali rozsvícením vánočního stromu. Jsem velmi rád, že v dnešní uspěchané době se sešlo více než tři sta
spoluobčanů, aby shlédli vánoční program dětí ze základní a mateřské školy, nasáli
vánoční atmosféru a alespoň na chvíli se zastavili, popovídali si a třeba i zrekapitulovali uplynulý rok.
Stejně jako každý rok, tak i letos považuji za svou milou povinnost poděkovat na
tomto místě všem, kteří věnovali svůj volný čas a jakýmkoli způsobem se podíleli na
chodu obce a na organizaci kulturních a společenských akcí. Za celoroční práci tedy
děkuji všem spolkům za jejich dobrovolnickou činnost, občanům, kteří se podíleli
na údržbě obce a v neposlední řadě také všem zastupitelům a zaměstnancům obecního úřadu za dobrou práci, bez které by naše obec nemohla tak dobře fungovat.
Rád bych Vám popřál příjemné a klidné Vánoce plné sváteční pohody, dětem spoustu sněhu a radosti z dárků pod stromečkem a nám všem do nového roku 2017 především pevné zdraví, hodně štěstí, dobré nálady a životního optimismu.

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

Jaroslav Votrubec
starosta obce Mírová pod Kozákovem

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

Mateřská škola na Chutnovce – 481 322 982
Základní škola v Bělé – 481 322 055
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Informace z obecního úřadu

p. č. 1869 v k. ú. Loktuše. Pozemek sousedí
s vymezeným zastavěným územím obce.

Výpis z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Mírová
pod Kozákovem konaného dne
22. 9. 2016 na OÚ Mírová pod
Kozákovem
Zastupitelstvo obce Mírová pod
Kozákovem projednalo:

2. S navýšením školní družiny v ZŠ v Bělé
z 30 na 37 žáků.
3. S příspěvkem na výuku v plavání a dopravu žáků MŠ na Chutnovce.
4. S navýšením příspěvku na provoz MŠ na
Chutnovce o 50 000 Kč.
5. S podáním žádosti o dotaci na zateplení
OÚ na Chutnovce.

1. Žádost o souhlas se stavbou RD na p. č.
133/19 v k. ú. Sekerkovy Loučky. Zastupitelstvo obce Mírová pod Kozákovem souhlasí se stavbou RD na p. č. 133/19 v k. ú.
Sekerkovy Loučky. Pozemek sousedí s vymezeným zastavěným územím obce.
2. Řešení dopravní situace mezi Záholicemi a Rozumovem a navrhuje následující
řešení: v zúženém úseku osadit dopravní značení č. B20a omezení rychlosti na
30 km/h a dopravní značení A06a zúžená
vozovka.
3. Návrh o přijetí Obecně závazné vyhlášky
o rušení nočního klidu. Zastupitelstvo
obce Mírová pod Kozákovem pověřuje
starostu obce přípravou této vyhlášky.

Zastupitelstvo obce Mírová pod
Kozákovem po projednání souhlasí:
1. Se stavbou RD na p. č. 1442/2 v k. ú. Loktuše a s napojením na obecní komunikaci

Zastupitelstvo obce Mírová pod
Kozákovem bere na vědomí:
1. Vyrozumění o opakovaném útěku psů na
Rozumově od Policie ČR.

Výpis z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Mírová
pod Kozákovem konaného dne
29. 11. 2016 na OÚ Mírová pod
Kozákovem
Zastupitelstvo obce Mírová
pod Kozákovem po projednání
souhlasí:
1. Se Smlouvou na příspěvek na aktualizaci
účelové katastrální mapy na území obce
Mírová pod Kozákovem Města Turnova
ve výši 2 210 Kč.
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zákovem a při řešení cyklostezek v obci
Mírová pod Kozákovem. Jedná se o p. č.
1859/1, 1859/10, 1859/9, 1859/3, 1859/1
v k. ú. Vesec pod Kozákovem.

2. Se smlouvou o spolupráci při zajištění
dopravní obslužnosti libereckého kraje
na období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019.
3. Se zateplením včetně výměny oken
a dveří na kampeličce v Bělé a hasičské
zbrojnice ve Smrčí.
4. S opravou márnice a oplocení na hřbitově v Sekerkových Loučkách a Vesci.
5. S opravou vnitřních omítek a odstranění
plísně v kampeličce ve Vesci. Oprava se
provádí na žádost České pošty, která zde
sídlí. Oprava omítek bude provedena po
zateplení budovy.
6. S oplocením kontejnerů na odpad v Zaholicích.

Zastupitelstvo obce Mírová pod
Kozákovem schválilo:
1. Rozpočet Obce Mírová pod Kozákovem
na rok 2017 jako vyrovnaný.
2. Rozpočet Svazku obcí Mírová pod Kozákovem na rok 2017 jako vyrovnaný.

2. Studii na zhotovení chodníku z Bělé na
Hruštici. Zastupitelstvo obce Mírová pod
Kozákovem souhlasí s vybudováním tohoto chodníku.

Zastupitelstvo obce Mírová pod
Kozákovem bere na vědomí:
1. Zápis z dílčího přezkoumání obce
Mírová pod Kozákovem za rok
2016. Přezkoumané období 1. 1. 2016 až
31. 8. 2016. V rámci přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení § 10 odst. 3 písmena b)
a c) zákona 420/2004 Sb.
2. Zápis z dílčího přezkoumání Svazku
obcí Mírová pod Kozákovem za rok
2016. Přezkoumané období 1. 1. 2016 až
31. 8. 2016. 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 2015/2016.

3. Plán inventur na rok 2016.

Zastupitelstvo obce Mírová pod
Kozákovem projednalo:

4. Návrh rozpočtu Mikroregionu Podkozákovsko na rok 2017.

1. Žádost občanů Prackova o obnovení původní části cesty – horní části Prackova.
Obnova cesty se bude řešit při pozemkových úpravách v k. ú. Vesec pod Ko-

5. Návrh na přijetí Obecně závazné vyhlášky o rušení nočního klidu. Zastupitelstvo
obce Mírová pod Kozákovem se bude
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touto vyhláškou zabývat na některém
z příštích zasedání.

Omezení provozu
Obecního úřadu Mírová
pod Kozákovem

6. Protokol o kontrolách čerpání dotací na
sociální služby se závěrem bez závad.

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

Obecní úřad Mírová p./K bude dne
23. 12. 2016 a 30. 12. 2016 otevřen
od 8:00 do 11:00 hodin Dne 28. 12.
2016 od 8:00 do 13:00 hodin.

Tříděný odpad

Upozorňujeme občany, že ve dvoře u skladu
obecního úřadu je přísný zákaz odkládání
jakéhokoliv odpadu KROMĚ PYTLŮ S TŘÍDĚNÝM ODPADEM. Na objemný odpad z domácnosti, který se nevejde do popelnice, je
občanům zdarma k dispozici každou první
sobotu v měsíci od 9 do 10 hod. kontejner,
který je přistaven u skladu obecního úřadu.
Svoz nebezpečného odpadu zajišťuje obec
Mírová pod Kozákovem 2x ročně zdarma
mobilním sběrem. Prostor u skladu obecního úřadu je monitorován kamerovým
systémem se záznamem.

Vodné – Svazek obcí Mírová
pod Kozákovem
V prosinci probíhaly odečty vody. Vyúčtování bude zasláno v průběhu měsíce ledna
2017. Cena vody zůstává ve stejné výši, tj.
24 Kč/1 m3. Předem děkujeme za včasnou
úhradu.

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.

Vánoční stromek na Chutnovce
Dne 25. 11. 2016 se na Chutnovce u mateřské školky konalo již druhé rozsvícení
vánočního stromku. Akce se celkově nesla
v příjemném vánočním duchu s horkým
punčem, domácím cukrovím a moučníky.
Se svým vánočně laděným programem zde
vystoupily děti z mateřské i základní školy,
na které se přišlo podívat přibližně 300 lidí.
Pro děti bylo krásným překvapením nejen
rozsvícení vánočního stromku, ale také vypouštění svítících balónků s přáními pro
Ježíška, které jim po vystoupení anděla přinesli čerti. Jsme moc rádi, že tato akce získává na oblibě a začíná si v naší obci budovat
své místo, což dokazuje nejenom navyšující
se počet návštěvníků, ale také spousta kladných hodnocení, za která velice děkujeme.

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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Setkání seniorů ve Vesci

MŠ Chutnovka

V pátek 2. 12. 2016 se ve Vesci v sokolovně
uskutečnilo tradiční předvánoční setkání
seniorů, kterého se zúčastnilo přibližně 100
občanů z naší obce. Společné setkání seniorům krom připraveného občerstvení zpestřil program dětí ze Základní školy v Bělé,
taneční vystoupení Taneční a pohybové
školy Ilma a nakonec i kapela Gradace, která
do večerních hodin hrála k tanci i poslechu
oblíbené skladby.

Mateřská škola Mírová pod Kozákovem,
okres Semily

Akce se opět setkala s kladnými ohlasy,
a proto se budeme v dalších letech opět těšit na příjemná posezení alespoň s takovou
účastí, jaká byla ta letošní.

Jak se máme v mateřské škole,
aneb radujme se, veselme se
Podzimní období v mateřské škole bylo
letos opravdu barevné, plné listí, kaštanů,
žaludů, bukvic, šišek a kdoví čeho ještě. To
máme s dětmi velmi rádi, protože se dá ze
všeho vyrobit spousta krásných věcí. V každém oddělení bylo možné prohlížet různé
kolážové obrázky, pajduláky, zvířátka a další
dekorace z toho, co jsme si venku nasbírali.
Do tvoření byli zapojeni částečně i rodiče,
takže fantazie dětí i dospělých pracovala
naplno. Přírodniny využívaly děti ke hrám
také při vycházkách a poznávaly na vlastní
oči i uši okolní krásnou přírodu. Zároveň se
tak snažíme o vytváření kladného vztahu
dětí k okolí, k rostlinám a zvířatům a celkově nám jde o pozitivní nastavení ekologické
výchovy předškolních dětí. Mezi oblíbené
činnosti dětí patří bezesporu ty, které se točí
kolem darů podzimu pro náš mlsný jazýček,
a tak po poznávání ovoce a zeleniny hmatem zkoušíme, zda děti správně určí to, co
ochutnají. Je to pokaždé velká legrace, když
dostane kamarád do pusy např. kousek cibule nebo česneku, které může potom zajíst
třeba jablíčkem. Věřte nebo ne, ale někomu
tyhle „pálivky“ chutnají a nevadí mu.
Dnes už se na zahrádkách u domů příliš
ovoce a zeleniny nepěstuje, takže není tolik příležitostí pozorovat při pobytu venku,
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jak někdo okopává záhony, seje nebo pleje. Většinu těchto činností pozorujeme na
obrázcích, čteme příběhy anebo nám své
zážitky a zkušenosti sdělují děti, které v zemědělském hospodářství žijí. Potom o práci
na zahradě a na poli hodně povídáme, prohlížíme nářadí a náčiní, nástroje a jiné pomocníky k těmto pracím.
Listí nám na stromech letos vydrželo opravdu hodně dlouho a Martin, který přijel na
bílém koni, jen mírným popraškem sněhu
nebo jinovatky ozdobil na chvíli domy, trávu
i listy. Legenda o svatém Martinovi se dětem
líbila a ještě více pak pečení Martinských rohlíčků. Každým rokem pozorují kynutí těsta,
které roste z mísy jako „pupek“. Nutno říci, že
v kuchyni určitě děti doma hodně pomáhají,
protože válení a tvarování těsta se jim moc
pěkně daří.
V listopadu začal pro nejstarší děti bazén
v Turnově, kam jezdíme s celým oddělením.
Máme za sebou teprve třetí lekci, ale už nyní
můžeme říci, že děti jsou opravdu hodně
šikovné a instruktoři ohleduplní. Všechny
dovednosti z bazénu se dětem budou hodit
potom ve třetí nebo druhé třídě základní
školy, kdy budou jezdit na lekce plavání.
Letošní advent začal rozsvěcením stromečku před mateřskou školou jako v loňském
roce. Tato příjemná tradice zahajuje řadu
dalších aktivit, které souvisí s vánočními
svátky. Všichni chlapci a holčičky z naší školky připravili s učitelkami vánoční vystoupení u stromku. Krásné koledy, něžné básničky
a písničky k adventnímu období samozřej-
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mě patří zrovna tak, jako veselé čertovské
hartusení a skotačení. Mikuláš s andělem
a s čertem k nám dorazí v pondělí 5. prosince po obědě, a to bude koukat – v každém
oddělení najde spoustu čertů a čertíků, kteří stojí, visí, koulejí očima, vyplazují jazyky
a mají rohy ! Však se také říkanky a písničky
o čertech dětem velmi líbí a umí je pokaždé
brzy nazpaměť, např.:
Leze z pekla čert, a to není žert. Po světě se
rozhlíží a lumpíky vyhlíží !
Čerte, čerte, čertíčku, pojď mezi nás chviličku, zaskáčem si pěkně spolu ve světnici
kolem stolu.

mateřské školy a má zde své čestné místo.
Přejeme jí ze srdce, aby si dlouhá léta užívala dny odpočinku ve zdraví, lásce, radosti
a v pohodě.

z PPP a SPC v Semilech s nimi podrobně
probrala, co by jejich dítě mělo umět a znát
v době, kdy půjde k zápisu a následně při
zahájení školní docházky v září.

Závěrem bych chtěla popřát před nastávajícím vánočním a zimním časem dětem
hodně sněhu na dovádění, pěkné dárky
pro radost pod stromečkem a vám všem
dospělým příjemné prožití vánočních svátků, pohádkovou zimu jak z Ladova obrázku
a hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody po
celý příští rok.

V tomto školním roce se konečně po mnoha
dlouhých letech připomínkování mění termín zápisů. Zápisy se budou konat v období
od 1. dubna do 30. dubna 2017. Je to dobře
především proto, že předškolní děti se velmi
rychle vyvíjejí a tedy často v lednu se jeví
jako nezralé pro školu, zatímco v dubnu již
zralé mohou být. Poradenská pracoviště budou mít také delší dobu na prošetření školní
zralosti a děti, u kterých rodiče budou žádat
odklad a již přijdou k zápisu s doporučením
k odkladu. Správní řízení by se tedy mohlo
zkrátit a tím zjednodušit.

Za všechny děti a kolektiv dospělých v MŠ
Mírová pod Kozákovem Mgr. Jana Dědečková

Čert je z pekla, to my víme, my se ho však
nebojíme !
A ještě jednu záležitost, která se pojí se
závěrem tohoto kalendářního roku, bych
zde chtěla zmínit: jde o ukončení jednoho
pracovního poměru z důvodu odchodu na
zasloužený odpočinek – v naší mateřské
škole končí svou práci skvělý člověk, který nám všem s ochotou pokaždé pomohl
a jako zázrakem byl vždy nablízku, když to
bylo potřeba – tím člověkem je naše milá
paní Ludmila Brodská. Chtěla bych jí tímto
vyjádřit obrovský dík za její nezištnou pomoc, obětavost, bezvadně odvedenou práci
v mnoha ohledech nad rámec svých povinností, za laskavost a zlaté srdce ve vztahu
k dětem, za profesionalitu, která provázela
po celou dobu její působení v celém našem
dětském i dospělém kolektivu. Paní Brodská
se nesmazatelně vepsala do existence naší

ZŠ Bělá
Co se děje v naší škole
Schůzka pro rodiče budoucích
prvňáčků
Také letos, stejně jako každý podzim, jsme
uspořádali informativní schůzku pro rodiče
budoucích prvňáčků. Konala se 9. 11. 2016
a společně s rodiči na ni byly pozvány a přišly i děti, které by v příštím školním roce
měly nastoupit do školy a začít plnit povinnou školní docházku.
Rodiče byli seznámeni s organizací naší školy, s metodami práce v naší škole, prohlédli
si učebnice, které používáme a psycholožka
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Zatímco rodiče besedovali, děti – předškoláčci si prohlédly školu, vyzkoušely si sezení
ve školních lavicích a také něco ze samotné
školní práce prvňáčka.
Následně se konaly dny otevřených dveří,
kdy mohl kdokoli přijít a podívat se, jak probíhá vyučování ve třídách. Této možnosti
letos využili především rodiče našich žáků.
Přišlo i několik rodičů budoucích prvňáčků,
z čehož máme radost.

Proti kouření
Na pátek 25. 11. 2016 jsme do naší školy pozvali pana Koťátka, se kterým spolupracujeme pravidelně v rámci prevence sociálně
patologických jevů. Tentokrát se všemi žáky
školy besedoval a předával nám zajímavé informace na téma „Škodlivost kouření
a užívání omamných látek“.
Většina žáků při práci velice pěkně spolupracovala. Naši žáci mají široké znalosti
o tom, jak kouření či požívání alkoholu škodí lidskému organismu. Navíc se debatovalo o tom, jak může kouření a alkohol ničit
mezilidské vztahy a v neposlední řadě, kolik
peněz kuřák za cigarety utratí. Většina žáků
se opravdu divila, když vypočítala, že kuřák
za rok prokouří dovolenou u moře pro celou
rodinu a za celý život nový dům.
Kéž by si všechna negativa děti vzaly k srdci
a ve své budoucnosti žily zdravě tak, aby si
užívaly kvalitní život bez závislosti na návykových látkách.

Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok
2017 – 18 se bude na naší škole konat ve
druhé polovině dubna 2017. O přesném
termínu budeme včas informovat a to na
webových stránkách školy, prostřednictvím plakátů a také rodičům dětí ze spádové oblasti pošleme pozvánku.
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Mgr. Edita Vondrová

Den plný zdraví

Plavecký výcvik

Ve čtvrtek 20. října uspořádali pedagogové
školy pro žáky celoškolní projektový den,
„Den zdraví“. Žáci byli rozděleni napříč školou do tří skupin. Na třech stanovištích se
žáci učili, jak správně dodržovat hygienu, jak
se správně stravovat a jak je pro naše zdraví
důležitý kvalitní spánek a pohyb.

Od 6. září do 8. listopadu 2016 absolvovali
žáci 2. a 3. třídy plavecký výcvik. Žáky plavání jako vždy bavilo. Hravou formou si osvojili
základy plavání technikou prsa, kraul i znak.
Někteří byli zpočátku nejistí, ale nakonec se
i oni přestali vody bát. O tom svědčí i to, že si
společně s ostatními ze závěrečné 10. lekce
odnášeli „MOKRÉ VYSVĚDČENÍ“.

Na prvním stanovišti jsme řešili správné
a nesprávné hygienické návyky, pojmenovávali hygienické potřeby. Nakonec jsme
si prakticky záměrným ušpiněním rukou
vyzkoušeli, jak se šíří nákaza a jak jí zamezit
správným umytím rukou.
Na druhém stanovišti se žáci seznámili s pyramidou zdravé výživy a roztřídili potraviny
na prospěšné a neprospěšné pro náš organismus. V závěru si vyzkoušeli i jak se dá
zdravě mlsat. Upekli si totiž ovesné sušenky.
Na třetím stanovišti jsme řešili, co je zdravý a nezdravý životní styl. Učili jsme se tu

Mgr. Eva Měkynová
o spánkové hygieně. Poté jsme se přesunuli
do tělocvičny, kde si žáci vyzkoušeli cvičení
ve čtyřech blocích – jógu, gymnastiku, aerobic a sportovní hry.

Podzimní sběry
V říjnu jsme zorganizovali sběr starého papíru. I letos soutěží jednotlivé třídy o to, která nasbírá nejvíce starého papíru na žáka.
Všechny třídy pak budou dle zásluh odměněny. Naše škola celkem nasbírala 3925 kilogramů papíru. Tímto jsme ušetřili 56 stromů.
Ve škole proběhl i sběr kaštanů a žaludů.
Žáci přinesli 644 kg těchto plodů.
Pochvalu si zaslouží i všichni rodiče, kteří
svým dětem se sběry pomohli. Moc jim děkujeme.
Mgr. Veronika Vyhlídková
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Na snímku: H. T. Hlubučková přebírá dar
od nadace OF z rukou Dagmar Havlové
a amerického velvyslance Andrewa H.
Schapiro

Hrad Rotštějn
Nika v kapličce na Dubecku se
dočká opravy
Generální oprava kaple svatého Jana Nepomuckého na Dubecku úspěšně pokračuje.
Po opravě střešního a fasádního pláště se
pracuje na restaurování interiéru. V letošním
roce podala obec Mírová pod Kozákovem
žádost o finanční příspěvek na opravu oltáře
k Ministerstvu kultury ČR. Oltář z kaple byl
odvezen do restaurátorského ateliéru, kde
bude deponován, opraven a posléze navrácen zpět. Výsledek grantového řízení bude
znám v únoru 2017. Pokud se nepodaří
získat od Ministerstva kultury peníze, bude
obec žádat o finanční podporu Krajský úřad
Libereckého kraje.
Zároveň spolek Ochrana Klokočských skal
podal žádost o podporu k Nadaci občanského fóra. Dobrovolníkům se podařilo získat

příspěvek 15 000 Kč na restaurování niky
oltáře v kapli technikou al fresco. Práce budou zahájeny v závislosti na počasí v dubnu
či květnu 2017.
Pokud vše dobře dopadne, vrátí se oltář
do zrestaurované niky na počátku adventu
2017.
Hana Talli Hlubučková

Boží muka v Bělé se dočkají opravy
Boží muka v Bělé jsou zasazena u silnice
mezi mohutnými lipami. Postavena byla
v první polovině 18. století a zdobena
složitými reliéfy svatých. Různé zásahy
v minulých desetiletích setřely zdobení
z kamenné části na bočních stěnách. Zů-
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kubu Štěpánkovi, který na základě výzvy ve
Zpravodaji zaslal fotografii Božích muk a své
vzpomínky. Děkujeme.

Na snímku: Místopředseda spolku Ochrana
Klokočských skal Miroslav Hlubuček přebírá
dar od nadace OF z rukou Dagmar Havlové
a amerického velvyslance Andrewa H.
Schapiro
stal jen reliéf svatého Floriána z čelní strany. Podle něho usuzují restaurátoři, že na
vrcholu stála původně socha svatého Floriána, ochránce před ohněm, patrona hasičů, kominíků a zedníků. Umístění svatého
Floriánka na návsi v Bělé má svoji logiku
i vzhledem k řemeslníkům, kteří v dobách
minulých v Bělé působili. Podle pamětníků
zde bývaly dvě kovárny, vyhlášené Šimákovo pekařství, malý krámek a hostinec. Kováři a pekaři se bez ochrany proti zlu ohně
neobejdou.
Na počátku 20. století byla patrně původní
socha zničena a mezi světovými válkami ji
nahradil svatý Jan Nepomucký, který byl
silně poškozen, chyběly mu atributy i ruka.
Přesto z Božích muk zmizel v létě roku 2000,
jak se povedlo upřesnit díky panu MgA. Ja-

V roce 2017 se tato Boží muka dočkají restaurování. Odstraněn bude kovový kříž,
který tam umístil neznámý lidový umělec
v průběhu roku 2014. Dále bude celý povrch
Božích muk očištěn, doplněn, reliéf svatého
Floriánka bude domodelován, zpatinován
a dobarven podle restaurátorského průzkumu. Na kamennou část bude umístěn
výdutek svatého Floriána. Boží muka se tak
navátí do podoby z doby svého vzniku.
Na restaurování Božích muk získal spolek
Ochrana Klokočských skal finanční prostředky ve výši 20 000 Kč od nadace Občanského fóra, částečně přispěje spolek z vlastních prostředků a část nákladů uhradí obec
Mírová pod Kozákovem.

Pro sběratele je připraveno nové vánoční
hradní razítko. Vezměte s sebou také pochoutky na strojení vánočního stromečku
pro zvířátka. Děkujeme. Vstupné 35 Kč/1
osoba.

Pomozte hrad Rotštejn otevřít
neslyšícím
Projekt Tichý hrad Rotštejn, na kterém spolupracují zapsaný spolek Ochrana Klokočských skal a Tichý svět, o. p. s., získal podporu v programu ČSOB POMÁHÁ REGIONŮM.
Cílem projektu je přeložit dějiny hradu Rotštejn do českého znakového jazyka. Ač se to
nezdá, mluvený český jazyk je pro neslyšící
jazykem cizím. Na tabule umístěné v areálu
kulturní památky budou přidány QR kódy
a neslyšící za pomoci chytrých telefonů budou moci získat informace o dějinách a stavebním vývoji památky.

Pro výběr peněz je také k dispozici nástroj
na webových stránkách www.csobpomaharegionum.cz, kde dárci mohou přispět
díky jednoduchému mechanismu „klikni
a daruj“.
Děkujeme za podporu
Hana Talli Hlubučková,
kastelánka hradu Rotštejn

Hana Talli Hlubučková

Veselé hradní koledování na hradě
Rotštejn
Ochrana Klokočských skal, z. s. a kastelánka
hradu Rotštejn zvou milovníky zimních vycházek na 15. veselé hradní koledování na
hradě Rotštejn 24. 12. 2016 od 13:00 do cca
15:00 hod. Připravena je sváteční prohlídka
hradu, od cca. 14:00 hod. budeme vyprávět
dětem novou vánoční pohádku.
Na hrad přijede i Hugo na cestách a přiveze
od skautů Betlémské světlo.
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Hrad Rotštejn se tak zařadí mezi objekty,
které se přizpůsobují specifickým potřebám
zdravotně znevýhodněným při poznávání
kulturního dědictví. Jak vysoká podpora
projektu bude, záleží na vás. Sbírka finančních prostředků od veřejnosti probíhá od
6. 12.2016 do půlnoci 6. 1.2017 prostřednictvím řádně registrované veřejné sbírky Fóra
dárců (FD), na jednotné číslo sbírkového
účtu, a to plně v souladu s platnými legislativními předpisy.
Číslo sbírkového účtu, na který se peníze
vybírají, je 101 7777 101/0300 a důležitý
je také variabilní symbol: 20165404.

Dýňobraní
22. října se na Chutnovce uskutečnilo již
druhé Dýňobraní. Počasí nám tentokrát
nepřálo. Naštěstí jsme se měli kam schovat
před deštěm a akci jsme nemuseli rušit. Stejně jako vloni se sešli nadšenci do vyřezávání
dýní a opět pod jejich rukama vznikala krásná dýňová strašidýlka, která během podzimu zdobila nejedno okolí domu. Opět si
děti mohly opéct buřty a i další občerstvení
bylo zajištěno.
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Tentokrát to ovšem nebylo pouze o vyřezávání dýní, ale také jsme vyhlásili soutěž
o nejlepší podzimní koláč. Účastníci tedy
mohli ochutnat 7 druhů sladkých koláčů ze
švestek, jablek, dýní, hrušek a ořechů, ale
také jeden slaný koláč. Po ochutnávce dal
každý hlas tomu, který ho nejvíce zaujal.
Vítězný koláč upekla Jitka Havlíčková s dcerkou Terezkou a za své kuchařské umění byly
mile odměněny. Ostatní účastníci soutěže
také neodešli s prázdnou a všem bych chtěla ještě jednou poděkovat.
Příští rok si přejme lepší počasí a alespoň
stejně pekařských mistrů, kteří nás opět potěší svým uměním.
Dagmar Kůtková
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Fotbal
SK Mírová – starší přípravka
Letošní začátek podzimní sezóny nás mile
překvapil příchodem jak nových malých,
tak i několika starších hráčů, kteří se hned
zapojili do tréninků. Děti v našem fotbalovém klubu trénují třikrát týdně na hřišti
v Sekerkových Loučkách. Přes zimu je trénink dvakrát týdně na umělé trávě ve Vesci (za chladného počasí v tělocvičně v ZŠ
Bělá).
Starší přípravka pod vedením trenéra Michala Kováře se zúčastnila podzimních fotbalových zápasů, ve kterých si okusili jak výhry, tak i prohry. V listopadu starší přípravka
absolvovala halový turnaj v Jilemnici, kde
získali krásné šesté místo.

Při ukončení podzimní sezóny naši malí fotbalisté dostali dárkové balíčky, ve kterých
měli mimo jiné i nové fotbalové míče a hezké bločky, za které děkujeme sponzorům.
Starší přípravka ukončila sezónu na bowlingu
v Sedmihorkách, kde si to všichni moc užili.
Mladší přípravka: 10 dětí.
Starší přípravka: 15 dětí.
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Děkujeme všem rodičům, kteří se podílejí na
dopravě dětí na tréninky a fotbalové zápasy.
Nové vedení SK Mírová se těší v jarní sezóně
na další nové fotbalisty a fotbalistky.
Trenéři Michal Kovář, Jiří Šírek

HC Mírová
Nábor nových členů do
hokejového klubu Mírová pod
Kozákovem.
Hraje se 1 x týdně na zimním
stadionu v Lomnici nad Popelkou.
Další info: Robert Prokůpek,
tel. 777 69 16 16

- 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).

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

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.:

Nabídka 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 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.

Dne 11. 3. 2017
se v hasičárně v Bělé koná

Dětský karneval

Upozorňujeme vlastníky zemědělských pozemků v katastrálních
územích, kde byla provedena digitalizace katastrálního operátu,
případně provedeny pozemkové
úpravy, že tím došlo mimo jiné, ke
zrušení parcel vedených ve zjednodušené evidenci, tzv. PK parcel, za
které dosud platil daň z nemovitých
věcí nájemce (většinou místní zemědělský podnik). Za nově vzniklé
KN parcely musí platit daň vlastník.
Ten má povinnost podat přiznání na
tyto pozemky podle stavu v katastru
nemovitostí k 1. 1. 2017. Výše daně z
pronajatých pozemků mu pak bude
kompenzována v nájmu, resp. pachtu. Lhůta k podání přiznání je do
31. 1. 2017.
Bližší informace získáte u místně příslušného správce daně.

(od 14 hodin)

Maškarní rej

Zdroj: Ing. Roman Janoušek,
odborný rada, Finanční úřad pro
Liberecký kraj

(od 20 hodin)

Knihovna DPS Bělá
Otevírací doba – každé sudé úterý od 15.00
do 17:00 hodin. Bližší informace lze získat
na tel.: 606 430 539.
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Daň z nemovitých věcí na
rok 2017
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Ochrana Klokočských skal, z.s, a kastelánka hradu Rotštejn zvou milovníky zimních vycházek na

Veselé hradní koledování na hradě Rotštejn
24.12.2016 od 13: 00 do cca 15:00

Připravena je sváteční prohlídka
hradu, od cca 14:00 budeme vyprávět
dětem novou vánoční pohádku.
Na hrad přijede i Hugo na cestách a
přiveze od skautů Betlémské světlo.
Pro sběratele je připraveno nové
vánoční hradní razítko.
Vezměte s sebou také pochoutky na
strojení vánočního stromečku pro
zvířátka. Děkujeme.
Vstupné 35Kč/1 osoba

RYBÁŘSKÝ PLES VE VESCI
SPOLEK LOKOS POŘÁDÁ
V PÁTEK 10. února 2017 TRADIČNÍ RYBÁŘSKÝ PLES
K tanci a poslech hraje hudební skupina LEVOU RUKOU BAND
Hudební skupina s 19-ti letou tradicí, která je složená z muzikantů z podkrkonoší

Občerstvení zajištěno.
Bohatá tombola.
Rybí speciality.
Předprodej vstupenek bude zahájen 18. 12. 2016 u veseckého rybníka
na Rybářské baště od 10 hodin nebo na tel.: 737 950 744
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2017

Integrovaná střední škola v Semilech
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