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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rok s „devítkou” na konci nám nějak rychle utekl a už tu
máme opět Vánoce, svátky klidu, míru, radosti, ale také dobu
bilancování nad rokem uplynulým. Doufám, že se Vám podařilo splnit vše, co jste si naplánovali a už stejně jako my na
obci přemýšlíte nad projekty na rok nadcházející.
I přesto, že se může zdát, že se na tomto místě každoročně
opakuji, považuji za více než důležité vyjádřit při příležitosti
končícího roku slova díků všem zastupitelům, zaměstnancům
obce, Domu s pečovatelskou službou, základní i mateřské
školy a v neposlední řadě Vám všem, kteří pracujete ve prospěch svých spoluobčanů, a tím z naší obce děláte příjemné
prostředí pro život.

Kontakty na Obecní úřad
Mírová pod Kozákovem:
tel.: 481 321 677, 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 bych Vám rád popřál krásný adventní čas a pohodové Vánoce v kruhu Vašich nejbližších. Do nového roku pak
vše jen to nejlepší, hlavně hodně štěstí, zdraví, spokojenosti,
osobních i pracovních úspěchů, dobré nálady a v poslední
době tolik důležitého zdravého rozumu.
Jaroslav Votrubec
starosta obce Mírová pod Kozákovem

Mateřská škola na Chutnovce – 481 322 982
Základní škola v Bělé – 481 322 055
DPS – 481 363 071 (072)
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Informace z obecního úřadu

Omezení provozu
Obecního úřadu Mírová
pod Kozákovem

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

Obecní úřad Mírová pod
Kozákovem bude ve dnech
23. 12. 2019 a 31. 12. 2019 uzavřen,
27. 12. 2019 a 30. 12. 2019 bude
otevřeno od 8 do 11 hodin.

Upozorňujeme občany, že ve dvoře u skladu
obecního úřadu je přísný zákaz odkládání
jakéhokoliv odpadu KROMĚ PYTLŮ S TŘÍDĚNÝM ODPADEM.
Na objemný odpad z domácnosti, který se nevejde do popelnice, je občanům zdarma k dispozici každou první sobotu v měsíci od 9 do
10 hodin kontejner, který je přistaven u skladu obecního úřadu. Svoz nebezpečného odpadu zajišťuje obec Mírová pod Kozákovem
2 x ročně zdarma mobilním sběrem. Prostor
u skladu obecního úřadu je monitorován
kamerovým systémem se záznamem.
Kontejner na objemný odpad bude moci
využít pouze občan, který má v obci
Mírová pod Kozákovem trvalý pobyt,
popř. chalupu, a platí zde poplatky za
odpady. Vjezd do areálu obecního skladu bude umožněn pouze po předložení
občanského průkazu. K tomuto kroku
jsme byli nuceni přistoupit na základě
kamerových záznamů, na kterých bylo
zjištěno, že kontejner nevyužívají pouze
občané obce Mírová pod Kozákovem, ale
i naprosto cizí občané pravděpodobně
z okolních obcí. Děkujeme za pochopení.

Prosíme všechny občany,
kteří do dnešního dne neuhradili
vyúčtované vodné a poplatky
za odpady a psy, aby tak
urychleně učinili.

Změna Obecně závazných
vyhlášek obce Mírová
pod Kozákovem od 1. 1. 2020
Ruší se Obecně závazná vyhláška o místním
poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
a vyhláška z ubytovací kapacity. Nově bude
od 1. 1. 2020 Obecně závazná vyhláška
obce Mírová pod Kozákovem o místním
poplatku z pobytu. Sazba poplatku od
roku 2020 bude činit 10 Kč za každý započatý den pobytu s výjimkou dne jeho počátku. Splatnost poplatku je vždy nejpozději
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do 31. ledna následujícího roku. Poplatky
za rok 2019 ještě činí 6 Kč za rekreační a lázeňský pobyt a 1 Kč z ubytovací kapacity.
Dále byly provedeny drobné změny z důvodu
úpravy zákona o místních poplatcích v Obecně závazné vyhlášce o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a Obecně závazné
vyhlášce o místním poplatku ze psů. Splatnost poplatku zůstává nadále stejná do
30. 6. příslušného kalendářního roku. Výše
poplatku se nemění, za odpady činí 585 Kč za
osobu/rok nebo rekreační objekt a poplatek
ze psů je 50 Kč a 30 Kč u osob starších 65 let.

poplatků e-mailem, kontaktujte nás telefonicky na OÚ Mírová pod Kozákovem nebo
na e-mail: obec@mirova.cz.

Nekalý prodej
V naší obci se rozmáhá nekalý prodej elektřiny. Prodejci nabízejí levnější elektřinu
a odvolávají se na pověření našeho úřadu.
Obec Mírová pod Kozákovem upozorňuje,
že žádný prodejce NEMÁ žádné pověření
ani souhlas od obce. V naší obci je podomní
prodej zakázán !!!

Bližší informace naleznete na webových
stránkách obce Mírová pod Kozákovem http://www.mirova.cz/obecni-urad/
obecne-zavazne-vyhlasky/

Příspěvky do zpravodaje
Vaše názory, připomínky, podněty, pozvánky nebo inzeráty můžete zasílat na adresu:
obec@mirova.cz. V rámci možností je budeme uveřejňovat.
Z celého srdce přejeme
příjemné prožití svátků vánočních,

Vyúčtování vodného a platby
za odpady a psy

hodně zdraví,spokojenosti a úspěšné
vkročení do nadcházejícího

Pokud máte zájem o zasílání informací týkajících se vyúčtování vodného a místních
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roku 2020.

Ocenění za péči o válečné hroby
V Libereckém kraji je 635 válečných hrobů,
pomníků a pamětních desek. V naší obci jich
z celkového počtu najdeme pět. V Bělé, na
Chutnovce – Dolích, ve Smrčí, na Prackově
a v Loktuších. A právě díky „citlivému” přemístění pomníku padlých v Loktuších a příkladné péči o ostatní pomníky byla obec Mírová
pod Kozákovem oceněna pamětní plaketou.
V multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje ji převzal starosta obce Jaroslav
Votrubec z rukou zástupce ministerstva obrany Imricha Vetráka spolu s pamětním listem
od hejtmana Martina Půty, který uvedl, že:
„Kulturní vyspělost národa se pozná nejen
podle toho, jak si váží a chápe svou vlastní
historii, ale také jak o ni pečuje.”
O tato pietní místa budeme i nadále pečovat s úctou k padlým a pro zachování odkazu dalším generacím.
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Rozsvícení vánočního stromu
V pátek 29. 11. 2019 jsme u Mateřské školy
na Chutnovce již po páté rozsvítili vánoční
stromek. I v letošním roce se tato již tradiční
akce velice zdařila. Všem, kteří se přišli podívat, vykouzlily úsměv na tváři děti z mateřské i základní školy se svým vystoupením. Dětem pro změnu zářily oči, když pan
starosta spolu s andělem pouštěli do nebe
balonky pro Ježíška. Doufáme, že i Vám se
akce líbila a budete se stejně jako my těšit
na příští rok.
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Dům s pečovatelskou
službou Bělá

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

Podzim jsme v DPS přivítali opékáním
buřtů a k tomu nám zahrál harmonikář
pan Brož. Bylo to příjemné odpoledne.
Hned začátkem října jsme vyrazili na výlet po stopách českých filmů na Hrubou
Skálu, Kost a Vesec u Kosti. Poznávali jsme

Knihovna DPS Bělá
filmová místa Járy Cimrmana a Vaška z filmu Jak dostat tatínka do polepšovny. Výlet
jsme zakončili v cukrárně v Rovensku pod
Troskami. Od října jsme zavedli kroužky
zpívání, vaření a cvičení. Na kroužku vaření jsme si upekli štrůdl a udělali podzimní
výzdobu. Společně jsme poseděli a popovídali. 25. října jsme uspořádali opět country akci. Za zvuků kytar, mandolíny, houslí,
písní country a bluegrassu jsme si zazpívali,
zatančili a prožili tak pěkný páteční večer.

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

Jitka Havlíčková, vedoucí DPS

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 způsob života v přirozeném prostředí každého člověka. Pro bližší informace

strana 8

strana 9

MŠ Chutnovka
Mateřská škola,
Mírová pod Kozákovem,
příspěvková organizace hledá
od 1. 1. 2020 kvalifikovanou
učitelku mateřské školy na
HPP v plném úvazku. Platová
třída: 9, platový stupeň: podle
odpracovaných let. Pracovní doba
= 31 hodin přímé pedag. práce
u dětí za týden. Specializace:
předpoklady podle z. č. 563/2004
Sb., zájem o práci s dětmi,
spolehlivost, schopnost pracovat
v týmu, nekonfliktnost, praxe
vítána. Životopis zasílejte na
e-mail: mschutnovka@seznam.cz,
kontakt na ředitelku:
Alena Najmanová,
tel.: 605 927 196

MŠ Chutnovka
Podzim v Mateřské škole
na Chutnovce
Listy stromů mají nejrůznější odstíny oranžové, žluté, hnědé a zelené barvy. Dny se
pomalu krátí, noci se stále více prodlužují
a sluníčko už nás nezahřívá tak, jako v letních měsících. Ptáci se chystají k odletu do
teplých krajin, zvířátka z lesa si pečlivě dělají
zásoby na zimu, děi chodí se svými rodiči
pouštět draky či sbírat houby do lesů. To vše
směřuje k jedinému…přichází podzim a my
se jen se zatajeným dechem můžeme dívat,
jak krásný čas to je a kolik radosti a darů
nám může přinést.
Jedním z těch darů jsou jablíčka, a právě
i díky nim je podzim radostnější, šťavnatější
a krásně voňavý. To nás přimělo k zamyšlení
uspořádat v naší Mateřské škole na Chutnovce 1. ročník akce zvané JABLKOBRANÍ. Naším cílem je stále více upevňovat spolupráci
mateřské školy s rodinou a dbát o vytvoření
co nejpříjemnějšího prostředí vhodného
k usnadnění adaptace dětí na nové místo,
kde budou trávit čas. I proto nám přišlo uspořádání této akce vhodné a důležité. Záměrem
bylo také rodiče lépe seznámit s učitelkami,
s paní ředitelkou a dát jim možnost si s nimi
neformálně pohovořit. Naším přáním bylo,
aby rodiče mohli nabýt jistoty, že je o jejich
dítka dobře postaráno, a především strávili
příjemné odpoledne se svými dětmi naplněné vlídnou atmosférou, přátelskými rozhovory s ostatními rodiči a mlsáním dobrot
vyrobených ze slaďoučkých jablíček.

Do naší mateřské školy jsme tedy pozvali
všechny maminky, tatínky, babičky, dědečky
a sourozence. Maminky či babičky měly za
nepovinný úkol přinést vlastnoručně upečený, slaďoučký a voňavý štrúdl. Tím se na
úvod akce zúčastnily soutěže, kdy proběhlo
hromadné ochutnávání a hlasování. Vzorků
se sešlo opravdu mnoho, jeden chutnější než druhý, takže pro nikoho z nás nebyl
vůbec jednoduchý úkol zvolit ten nejlepší.
Tímto ještě jednou moc děkujeme za snahu
všech zúčastněných autorek výborných pochoutek a též opakovaně gratulujeme paní
Herbrichové za zasloužené 1. místo.
Po ukončení soutěže pronesly pár slov o organizaci JABLKOBRANÍ paní ředitelka Alena
Najmanová a paní učitelka Bc. Eva Krejcarová,
která měla organizaci akce na starosti, a tvořivé odpoledne bylo zahájeno. Děti spolu s rodiči měly za úkol obejít šest stanovišť: slalom
s jablíčkem na hlavě, soutěž o„největšího” jedlíka, dále stanoviště, kde si z křížal, bonbonů,
rozinek a šípků vytvořily krásný náhrdelník.
Poté následovala ještě jedna tvořivá dílnička, a to zdobení trička s pomocí jablíčkových
razítek. Dále děti došly ke stanovišti, kde
pohmatem hledaly jablíčka schovaná mezi
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dalšími plody podzimu a nakonec si u posledního stanoviště zahrály na cukráře a cukrářky
tím, že si zabalily jablíčka do župánků, která
nám ochotná paní kuchařka Radka dozlatova
upekla. Jako bonus uvařila výbornou vanilkovou omáčku, ze které se linula omamná vůně
skořice a jablíčka v župánku nám všem o to
více chutnala. Důkazem toho, že se akce rodičům líbila, byly kladné ohlasy znějící z úst
spokojených maminek a babiček a šťastné
výrazy v tvářích dětí. Závěrem jsme se ještě po setmění vydali společně na zdravotní
procházku po vydatném mlsání směrem,
kam si s dětmi chodíme hrát v dopoledních
hodinách. Kdo si přinesl lampiónek, posvítil
nám na cestu. Po hromadném poděkování se
všichni rozešli do svých domovů.

Burgerhauser s poutavým vyprávěním
a ukázkou několika živých malých i velkých
ptáčků, kouzelník Reno předvedl i s pomocí
dětí zajímavá kouzla, pan Vaněk zahrál krásnou pohádku „O pyšné žirafě” a pravidelně
nás každý měsíc vždy potěší a rozesměje divadlo Koloběžka se svými pohádkami.

Celá akce by neproběhla bez ochotného
zapojení se všech učitelek z mateřské školy, paní ředitelky, bez pomoci paní kuchařky
Radky Zemanové a především bez Vás rodičů a Vašich dětí. Děkujeme Vám a těšíme se
na příště !

Podzim však uteče jako voda a my se už
dnes musíme začít připravovat na dobu
vánoční. Učitelky ve třídách musí vymyslet,
připravit a naučit děti nové vánoční písničky,
básničky, říkadla s pohybem, koledy a dále
musí promyslet, co a jak se bude vyrábět
na vánoční dílně, jaké dárečky a přáníčka si
s dětmi vyrobí, jak a čím vánočním vyzdobí
všechny prostory ve školce, a to dá spoustu práce jak učitelkám, tak i dětem. Chodby

Bc. Eva Krejcarová, učitelka MŠ

Dále nám podzim poskytuje mnoho možností, jak dětem připravit zajímavý program.
Vyrábíme s nimi různorodé výrobky z plodů
podzimu, společně si povídáme o změnách
přírody, o tom, co nám podzim všechno
přináší ale i odnáší, zpíváme si o podzimu,
hrajeme, kreslíme, malujeme, modelujeme,
lepíme listy, draky, vlaštovky, houby, stromy,
zvířátka apod.

Ohlédnutí za akcemi podzimu
a příprava na adventní dobu
V podzimních měsících jsme ve školce přivítali duo „Paulus” s cirkusovým vystoupením a několika zvířátky, jako je např. nosál
červený, činčily, králíčci apod. Dále u nás
vystoupila paní Čemusová s hudebně naučným pořadem „Muzikantský rok”, pan
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ve školce i prostor před hlavním vchodem
do MŠ nám také pomáhají během celého
roku krásně vyzdobit naše paní školnice Jitka a paní uklízečka Ivona, za což jim patří
velké poděkování. Další společnou akcí, na
kterou se všichni již moc těšíme, je společné vystoupení všech dětí z mateřské školy
v pátek 29. listopadu odpoledne před naší
mateřskou školou u příležitosti „Rozsvěcení
vánočního stromu”.
S předškoláky pojedeme navštívit své bývalé kamarády do Základní školy v Bělé, kde
se děti budou moci zúčastnit ukázkové výukové hodiny, dále se seznámí se školními
prostory, s některými učitelkami, pohrají
si v družině a za pěkného počasí zvládnou
i pěší vycházku zpět do MŠ. Také s nejstaršími dětmi začneme jezdit do bazénu v Turnově na výuku 10. lekcí plaveckého výcviku.

Kurzovné i dopravu nám zatím vždy hradila
obec, a za to ji moc děkujeme.
V prosinci pak přivítáme čerta, Mikuláše
a anděla s nadílkou, pozveme rodiče na
vánoční besídky, jejichž součástí budou
i vánoční dílny, kde si se svými dětmi vyrobí
hezké dekorace na výzdobu svých domovů.
V MŠ si vyslechneme vánoční koncert pana
Vaňka se svými hudebníky. Tradičně, tak
jako každý rok, potěšíme naše seniory v DPS
Bělá s naším vánočním vystoupením. Na závěr roku nás určitě Ježíšek i ve školce obdaruje novými hračkami a pomůckami. Prostě
přichází ADVENT a s ním nejkrásnější svátky
v roce. Přejme si, abychom si všichni společně dokázali užít krásný předvánoční čas.
Alena Najmanová,
ředitelka MŠ Mírová pod Kozákovem

ZŠ Bělá
My všichni ze „základky” vám přejeme krásný advent i příjemné vánoční svátky.

Konec roku v základní škole
V těchto dnech si připomínáme 30. výročí
17. listopadu. Učitelé se tématu „Sametová
revoluce” věnují v hodinách prvouky a vlastivědy. Zároveň již připravujeme vánoční
vystoupení pro rodiče a všechny přátele
naší školy. Na dobu adventu jsme pro žáky
připravili exkurze s vánoční tematikou. Také
již tradičně půjdeme na výtvarnou dílnu do
muzea v Turnově, kde si letos žáci vyrobí
„betlémek z včelího vosku” a prohlédnou
si výstavu betlémů. Po škole bude chodit
Mikuláš se svým doprovodem, aby odměnil
žáky za dobrou práci a chování, ale i vyčinil
těm, kteří páchají nepravosti. Některé třídy
pozvou své rodiče na vánoční vyrábění. Rodiče si s dětmi užijí společný čas při výrobě
vánočních dekorací, které si odnesou domů.
K tomu všemu zvládneme i běžnou výuku
tak, abychom dodrželi náš „Školní vzdělávací program” a žáky dobře připravili na další
vzdělávání.
Mgr. Edita Vondrová
ředitelka školy

Co je nového v 5. třídě

jsme navštívili i nově otevřenou expozici
v turnovském muzeu, která je právě horolezectví věnována.
„Pátá třída šla ze školy pěšky do turnovského
muzea na expozici, která se jmenuje Z Českého
ráje až na vrcholy světa. Expozice naplnila touhy českých horolezců a jejich příznivců. Expozice je geometrická, návštěvník stoupá krajinou
v doprovodu obrazu a zvuku. Nechybí ani vybavení na figurínách a ve vitrínách. Návštěvník
si může vyzkoušet vázat uzly. Nová třípodlažní
budova je přístupná všem, kteří se chtějí dozvědět něco o horolezectví. Moc se mi tam líbilo,
šla bych tam opět se svou rodinou.” (Laura)
Nejenom pátá třída, ale i ostatní starší děti
v naší škole budou mít ve výuce možnost využívat nově zakoupené tablety. Chceme, aby
tablety výuku oživily a žáky nabudily k aktivitě. Díky tabletu mohou žáci vyhledávat informace k danému tématu, pracovat individuálně či využívat programy k procvičování učiva.
„V září naše škola koupila tablety. Dohromady
jich je čtrnáct. Zatím jsme se seznámili s fotoaparátem a dalšími funkcemi. Těch funkcí tam je
hodně. Jsem ráda, že se tablety koupily, protože
se na nich budeme moct učit, hledat různé věci
a třeba se i koukat na videa.” (Ema)

Na začátku října jsme se týden zabývali
velkým fenoménem Českého ráje – horolezectvím. V rámci tohoto týdenního projektu
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Mgr. Pavlína Pitrová
třídní učitelka 5. třídy

Projektový den na téma ZDRAVÍ
Ve středu 13. 11. 2019 jsme pro žáky připravili projektový den napříč školou, jehož tématem byl zdravý životní styl a zdraví. Žáci
byli rozděleni do čtyř skupin, v každé skupině pracovali žáci všech ročníků (proto název
„napříč školou”). Měli tak jedinečnou šanci
poznat nové žáky první třídy a pracovat
s jinými spolužáky, než jsou zvyklí v běžném
chodu školy. Každá paní učitelka si připravila své téma a skupiny se během vyučování
na jednotlivých stanovištích střídaly.
Paní učitelka Měkynová s paní asistentkou
Luckou se vrhly na zdravé stravování a přípravu zdravých nápojů a pomazánek. Děti
loupaly, krájely, strouhaly a připravovaly
lákavou svačinu pro mladšího sourozence.
Vznikly tak veselé chlebíčky plné sluníček
a smajlíků, nad kterými se sliny jen sbíhaly.
K pití připravily ovocné smoothie. Toto stanoviště mělo u dětí velký úspěch.
Paní ředitelka Vondrová s paní asistentkou
Evičkou se vzhledem k výskytu žloutenky v Turnově rozhodly zábavnou formou

dětem zopakovat správné hygienické návyky, jako je mytí rukou, omývání ovoce, používání kapesníku apod. I když to děti slýchají
často, stále některé tyto návyky nemají dostatečně upevněné.
Na třetím stanovišti si žáci s paní učitelkou
Ferbasovou udělali výlet do středověku.
A hodně se divili, jak se tenkrát stolovalo,
jaká byla hygiena a jak se v té době léčilo.
Mohli ochutnat hrachovou kaši slazenou
medem a ovocem (moc se jim nezdála),
napít se melty a zuby si vyčistit čerstvým
šalvějovým lístkem. Ve středověku by prý žít
nechtěli.
Poslední stanoviště bylo v tělocvičně u paní
učitelky Bulířové a Pitrové. Tam děti prováděly dechová cvičení, zacvičily si Pozdrav
slunci, hrály pohybové hry a na závěr si vyzkoušely řízenou relaxaci.
Doufáme, že se tento způsob učení dětem
líbí a zapamatují si z něho více než z učebnic.
Mgr. Zdeňka Ferbasová
třídní učitelka 2. třídy
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Cesta do pravěku
Na konci září jsem se rozhodla vyučovat
o pravěku trochu jinak. Připravila jsem žákům projektový den „Cesta do pravěku”. Ze
žáků se stali na celé dopoledne lidé neandertálští a ze mě náčelnice tlup. Neandrtálci byli rozděleni na čtyři tlupy a průběžně
pracovali na mnoha úkolech. Stavěli si jeskyně, předváděli pantomimu, psali vzkazy
obrázkovým písmem, počítali matematické

úlohy a hráli si s českým jazykem. Žáky musím pochválit za krásné převleky a nadšení
ze společné práce.
Mgr. Barbora Bulířová
třídní učitelka 4. třídy
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Hrad Rotštějn

Spolek nejen holek

Hledáme historické snímky kapličky svatého Václava v Klokočí.

Co si budeme povídat, pokud jsme se nevydali do některého z obchodních center,
vánoční atmosféru letos listopadové počasí
zrovna nepřipomínalo. A tak je skoro s podivem, že se děti ptaly na Ježíška a kdy už
budou Vánoce. A taky si přitom vzpomněly
na loňské vánoční vyrábění v hasičárně. My
holky ve spolku jsme však na to letošní vyrábění myslely už dříve, a tak jsme mohly nedočkavé dětičky potěšit, že i když na Vánoce
si musí ještě chvíli počkat, tradiční vánoční
vyrábění bude co nevidět. A že se můžou
těšit na spoustu nových věcí ! Popravdě řečeno, nápadů jsme měly spoustu, problémem spíše bylo, které vynechat, abychom
to vůbec personálně zvládly. A co se tedy
letos tvořilo ? Přáníčka s vánoční tématikou,
vlastnoručně zdobené koule na stromeček,
barevné hvězdy z bavlnek a provázků, lucerničky, tisíc a jeden druhů skřítků ze šišek
nebo krásní provázkoví andělé, kteří budou
slušet nejen vánočnímu stromečku. Děti si
mohly vybarvit fixami na textil předem ušité polštářky s předpřipravenými, naprosto
úžasnými, obrázky a věřte, že z nich vznikala téměř umělecká díla. Další novinkou
byla možnost nechat si vypískovat některý
z mnoha přichystaných motivů na skleničku. Letošní vazba se nesla v duchu malého ozdobeného stromečku. Díky obětavé
pomoci na stanovišti vznikaly i z těch nejpichlavějších větví krásně vázané a zdobené stromečky v květináčích, které zcela jistě
budou zdobit obydlí svých majitelů a navodí tu správnou vánoční atmosféru. Adventní
věnec na dveře je skoro podmínkou, takže

Obec Klokočí připravuje kompletní restaurování výklenkové kapličky svatého Václava.
Při počátečním průzkumu zjistili restaurátoři, že kaple měla původně jinou střechu
a také bosováním zdobené kamenné ostění, které bylo v průběhu minulých desetiletí
překryto barvou a omítkou.

Pro upřesnění původní podoby kaple postavené v roce 1805 hledáme historické
snímky, kresby či další díla, která zachycují
kapli před opravami z let minulých. Zároveň
hledáme historii kapličky.
Prosím, pokud máte takovéto materiály, zašlete jejich sken, pokud možno ve vysoké
kvalitě, na e-mail obecklokoci@seznam.cz
nebo na e-mail: hrad.rotstejn@seznam.cz.
Případně prosíme o zapůjčení snímků či písemností na Obecní úřad Klokočí.
Děkujeme.
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ten nesměl chybět. I když letos opět jinak,
větvičky jsme vyměnily za látku. Některé
vynalézavé hlavičky jej povýšily rovnou na
adventní svícen na stůl. Jak vidět, i naše nápady lze pojmout různě. A o tom to přeci
je, užít si to podle svého. Pomocných rukou
bylo letos sice o něco méně než minule,
ale i když to byl docela šrumec, vše se nakonec zvládlo včetně výborné kuchyně zásobující nás nejrůznějšími dobrotami. Všem

pomocníkům moc děkujeme, vždyť i díky
nim si to mohly děti z naší obce a okolí užít !
A víte co ? Když pak před školou druhý den
ráno vidíte, jak se tam schází děti a nesou
si s sebou ukázat své úžasné výrobky, víte,
že to má smysl. Krásné vánoční svátky všem
a ať je vám u srdce blaze stejně tak, jako
nám po letošním tvoření !
Zuzana Elicerová
spolek nejen holek
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Bělá

Knihovna Vesec

Zvonek z Bělé vydal své tajemství

Novinky z knihovny

V těchto dnech pracují restaurátoři na zvonku sejmutém ze zvoničky v Bělé. Po odstranění koroze a starších nátěrů vydal zvoneček své tajemství.

V poslední době je celkem zázrak zahlédnout venku kousek slunce a i v případě, že
se náhodou objeví, se zase brzy schová. Na
druhou stranu asi není lepší čas, kdy sáhnout po knize, než když přichází brzy tma.
A o zimě nemluvě. Takže přichází skvělá
příležitost připravit deky, buclaté hrnky s čajem či něčím ostřejším a sáhnout po nějakém kvalitním knižním společníkovi ! A protože se v knihovně snažíme udržovat naši
nabídku pestrou, napsali jsme si Ježíškovi
o nějaké další zásoby. Snad nám je doručí
včas ! Každopádně níže máte pár tipů, na co
se během zimy můžete v knihovně těšit.

Zvonek vyrobila firma Rudolf Manoušek
z Brna v roce 1913. Když se podíváme do
knihy Historie českého zvonařství, zjistíme
toto „Rudolf Manoušek starší začal výrobu
zvonů blízko svého rodiště – v Brně. Po skromných začátcích v malé dílně bez mechanizace a pomocníků již v r. 1908 založil velkou
vlastní zvonárnu pod názvem „R. Manoušek
& spol., Továrna kovového zboží, slévárna
kovů a zvonů”. Byla to první česká zvonárna
od doby renesance, neboť v pozdějších letech
na území Čech a Moravy působily výhradně
cizí firmy, převážně německé. Rychlý vzestup
produkce a kvalita práce byly ohodnoceny
1. cenou na Výstavě české výroby v Brně v roce
1911. Výroba se potom dále zvyšovala až do
roku 1914, kdy byla zastavena v důsledku

1. světové války.” V odborné literatuře se dále
píše, že „…došlo k rekvizici zvonů pro válečné
účely a veškeré zvony odlité zvonárnou R. Manouška byly jako nejmladší zrekvírovány.” Jak
je vidět, naštěstí pro nás, ne všechny. Zvonek z Bělé je tak malým unikátem. Nyní mu
vrací restaurátoři na SUPŠ a VOŠ v Turnově
původní barevnost zjištěnou při průzkumu.
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Hana Talli Hlubučková

Otevírací doba je každý čtvrtek od 16:30 do
17:30 hodin. Výpůjční doba je jeden měsíc
s možností prodloužení až na tři. Pokud
máte náhodou knížky doma déle, konec
roku je ideální příležitost, kdy dát všechno
do pořádku. Ostatní čtenáři vám budou
vděční, že si můžou půjčit zase něco nového.

Co si knihovna přeje pod
stromeček ?
Madeline Millerová: Kirké
Je jen málo těch, kteří ve škole nečetli Petiškovy Staré řecké báje a pověsti, a snad
ještě méně těch, kteří neslyšeli o strastiplném Odysseově putování na rodnou Ithaku.

Možná si proto
vzpomenete na
bájnou bohyni Kirké, která
žila ve vyhnanství na ostrově
Aiaia a která
Odysseovu posádku proměnila ve vepře.
Ve skvěle odvyprávěném románu, který nese jméno této
slavné čarodějky, se dozvíte celý její příběh,
důvody jejího vyhnanství, prozkoumáte
vztahy mezi lidmi i Bohy a dotknete se přitom bezpočtu slavných osudů, jako je třeba
ten Daidalův nebo Médein. Jestli hledáte
příběh, do kterého se ponoříte, sáhněte po
Kirké. S oslnivou září dcery Boha slunce na
zimu dozajista zapomenete.
Nakladatelství Absynt: Šáhinšáh a spol.
Jen před pár lety vzniklo na Slovensku nakladatelství Absynt, které se snaží čtenářům
zprostředkovávat ty nejkvalitnější reportážní knihy. Edice Prokletí reportéři, která začala
v roce 2017 vycházet i v češtině, do jisté míry
vychází z polské reportážní
školy
(právě
v Polsku totiž
reportáž představuje jeden
z čtenářsky velmi oblíbených
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proudů), ale nabízí třeba i knihy severských
autorů. Jeden z posledních titulů norské
spisovatelky Asne Seierstadové se zabývá
teroristickým útokem na účastníky mládežnické organizace sociálnědemokratické strany na ostrově Utoya z 22. července 2011. Pár
zástupců absyntovské edice by jistě slušelo
i naší knihovně. Začneme celkem tenkou, ale
o to výživnější knihou. Šáhinšáh Ryszarda
Kapuscinského, zakladatele polské reportážní školy, zprostředkovává příběh íránského
šáha Rézy Páhlavího a ukazuje, v čem spočívají kvality tohoto žánru. Vedle poctivě
získaných a co nejpřesnějších faktických informací text disponuje literárními kvalitami,
které způsobují, že literaturu faktu čtete jako
napínavý román. Ačkoliv jsou to knihy, které
se zabývají blízkou či vzdálenější minulostí,
často se palčivě dotýkají i naší současnosti.

JPO Mírová pod Kozákovem
V srpnu, září a říjnu jsme se zúčastnili několika soutěží TFA.
Valdice – 24. 8. 2019
Dobrovolní hasiči z Valdic v rámci oslav výročí města připravili poměrně krátkou, přesto však náročnou soutěž, kde rozhodovaly
drobné chyby. Těch udělal nejméně domácí
Jiří Chodur v čase 2:10. O 3 vteřiny za ním
zaostal Aleš Zeman a třetí místo vybojoval
Josef Richter ml. Oba členové SDH Bělá. Další členové sboru Oldřich Macháček ml. a Ondřej Šírek dokončili závod na 7. respektive
13. místě.
Krajská soutěž Libereckého kraje v TFA –
Liberec – 14. 9. 2019

Petra Soukupová: Klub divných dětí
Petra
Soukupová je v současnosti jedna
z nejoblíbenějších autorek české prózy pro
dospělé i děti.
V předvánočním čase přichází s novinkou
určenou právě
dětem. Zpočátku náhodné setkání čtyř dětí
(dvou dívek a dvou chlapců) přinese něco,
na co se nezapomíná. Jakkoliv je kniha určená dětem, zkušenost říká, že bude poutavá
i pro dospělého.

Soutěž pořádalo krajské sdružení hasičů ve
spolupráci s SDH Karlinky a soutěžilo se o tituly krajských mistrů v kategoriích dobrovolní hasiči muži a dorost. Obě kategorie vyhrál
člen SDH Bělá, což je velký úspěch a skvělé
zúročení tréninkového snažení. Mezi dorostenci předvedl nejlepší čas Oldřich Macháček ml. a bronzem se blýskl Ondřej Šírek.
Kategorii mužů vyhrál Josef Richter ml.

pořadí jsme se umístili na prvním (Aleš Zeman) a třetím (Josef Richter ml.) místě.
TFA Záskalí – 28. 9. 2019
Na poslední závod sezóny do Záskalí vyrazil
pouze jediný člen SDH Bělá Josef Richter ml.
Potvrdil svoji skvělou formu a závod dokončil na druhém místě za vítězným Tomášem
Sirotkem z SDH Doubek.
Hasičská noc pod Ještědem – 5. 10. 2019
První říjnovou sobotu jsme opět po roce
vyrazili do Zdislavy a strávili tak společně
chladnou noc plněním fyzicky náročných
úkolů s hasičskou tématikou. Družstvo ve
složení Vít Bílek, Lukáš Kraus, Josef Richter
ml. a Aleš Zeman vybojovalo krásné 5. místo, a zlepšilo tak loňské umístění o čtyři
pozice. Soutěže se zúčastnilo 29 družstev
a zvítězil opět tým z Českého Dubu před Bakovem n. J. a Raspenovou.

Děkuji všem členům za výkony a reprezentování sboru v letošním roce.
Aleš Zeman
velitel JPO Mírová p. K.

Chutnovka
Kaple Panny Marie na Chutnovce se dočká
odborného restaurování

Krajská soutěž Středočeského kraje v TFA
– Příhrazy – 21. 9. 2019

Chutnovka byla jako jedna z poddanských
vsí Panství Rotštejnského zmiňována v písemných pramenech už v roce 1312. Další zmínky v souvislosti s Rotštejnem jsou
pak v písemných pramenech v letech 1318
a 1403. Vzhledem k nejnovějším poznatkům
o hradě Rotštejn se dá předpokládat, že je
ještě starší. Stejně jako u Klokočí tak mohou
sahat dějiny Chutnovky až do poloviny věku
třináctého.

O týden později pořádal SDH Dobšín otevřené krajské mistroství Středočeského kraje
a my jsme vyrazili poměřit síly s hasiči sousedního kraje. I zde se nám dařilo a v celkovém

Tehdejší ves pravděpodobně stávala více
směrem k Rotštejnu. V důsledku společenských a hlavně geologických změn se
v průběhu staletí posunula na své současné
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výzkumu. Restaurátoři předpokládají, že
původně byly umístěny na výrazně starší
sakrální stavbě, která stávala na jiném místě.
Hledáme tedy historii kapličky Panny Marie,
fotografie i vzpomínky pamětníků, výpisy
z rodinných kronik apod.
Prosíme o zapůjčení materiálů na obecní úřad nebo o jejich zaslání v elektronické podobě na e-mail: obec@mirova.cz
nebo na e-mail: hrad.rotstejn@seznam.cz.
Děkujeme.
Hana Talli Hlubučková
místo. Zajímavým dokladem dějin je kaplička Panny Marie. Kaple bude během let 2020
– 2021 odborně restaurována. Milostná socha Panny Marie bude odvezena do ateliéru
a kaple samotná se dočká vyčištění zdiva,
přespárování a obnovy výmalby ve výklenku niky. Reliéf z boční strany kaple i vrcholový kříž jsou v současné době předmětem

Turnaj ve stolním tenise
Dne 2. listopadu 2019 se konal 5. ročník podzimního turnaje ve stolním tenise v bělské
hasičárně. Letos se zde sešlo 22 hráčů a hráček. Turnaj se vzhledem k počtu účastníků
hrál opět švýcarským systémem, který se
používá v šachových turnajích a přiřazuje
k sobě pro další kolo pokud možno bodově
srovnatelné hráče. Vítězem hlavní soutěže se
stal Tomáš Brouček, na druhém místě skončil
Tomáš Hendrych ml. a třetí se umístila Julie
Cvrčková. V následném turnaji ve čtyřhře
zvítězil znovu Tomáš Brouček, tentokrát ve
dvojici s Markem Duffkem. Letos jsme poprvé zařadili i vložený turnaj dětské kategorie,
ve kterém si nejlépe vedla Eliška Záchelová.
Celkem se nám podařilo vydělat částku
4 000 Kč. Jeden tisíc korun dostal zvířecí
útulek a částka tři tisíce korun byla zaslána
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na transparentní účet spolku pomáhajícího
dětem s ichtyózou.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem účastníkům a rovněž lidem, kteří pomohli s přípravou a průběhem turnaje.

Turnaj se opět náramně vyvedl a všichni se
těšíme na příští ročník.

Jaroslav Havlíček

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
Na co dbát na podzim
Uklidili jste už kola, přezuli auto na zimní
pneumatiky a pomalu kontrolujete, zda
máte seřízené vázání a nabroušené lyže ?
Než přivítáme zimu, je třeba pořádně se připravit na dlouhé večery a tmavá rána. A samozřejmě i na topnou sezónu.
Z pohledu Zdravotnické záchranné služby
bude ale asi příprava vypadat trochu jinak.
Nezajímá nás až tak, zda máte revizi všech
svých plynových spotřebičů nebo zda jste

stihli dokoupit dřevo na topení. Byli bychom
ale rádi, abyste doma měli nainstalovaný
hlásič oxidu uhelnatého. To je plyn, který zabíjí. Jen loni jsme k případům otravy oxidem
uhelnatým vyjížděli téměř třicetkrát, v některých případech byla nutná hospitalizace
postižených a několikrát museli být dokonce převezeni do speciální komory. Hlásič,
který nosí na oblečení připnutý naši řidiči,
přitom přítomnost nebezpečného plynu
vždy velmi rychle odhalil. Pořízení toho
domácího je záležitostí několika stokorun
– pokud je koncentrace oxidu uhelnatého
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v domácnosti nad normou, hlásič vás alarmem upozorní.
Další noční můrou Zdravotnické záchranné
služby jsou špatně oblečení chodci. Ačkoliv
u dětí se situace zlepšuje, na oblečení i tašky většinou reflexní prvky našívají samo výrobci, u dospělých a zejména seniorů tomu
tak není. Pokud se tedy pohybujete venku
za snížené viditelnosti, nezapomeňte si připnout reflexní pásky nebo jiné prvky. Vaši
viditelnost zvýší několikanásobně – zatímco
v tmavém oblečení je chodec viditelný na
vzdálenost cca 18 metrů, s reflexními prvky
je to až 200 metrů.
S prodlužujícími se večery a ubýváním sluníčka záchranářům přibývá také výjezdů
k lidem s psychickými problémy a depresemi. Psychiatrické nemoci, jako je například
demence či schizofrenie, se staly třetím nejčastějším důvodem pro výjezd záchranky –
podle statistik je to zhruba 45tisíckrát ročně.
A proto – neuzavírejte se do sebe, komunikujte se svým okolím a těšte se na jaro !

Zachráněný muž již byl propuštěn z nemocnice. Bez pomoci studentů by možná
nežil nebo by jeho stav byl mnohem těžší.
Z kolemjdoucích dospělých nikdo nezastavil a nepomohl… Děkujeme nastupující
generaci, že neváhá. I když se ocitne v nekomfortní situaci, jde na pomoc. Děkujeme
za tu naději, že lidská lhostejnost nevítězí.
Studentům jsme předali drobné dárky
a s velkým vděkem i samolepku „Pomohl
jsem zachránit lidský život”. Děkujeme jim
i jejich rodičům a učitelům, kteří je k pomoci
druhým vedou.
Celý příběh, který přikládáme, zachytila Romana Stránská: Rychlá reakce studentů
pomohla zachránit život
V polovině října si skupinka tří chlapců a jedné dívky všimla nedaleko zastávky u Home
Credit Arény dvojice vrávorajících mužů.
Mířili k prudkým schodům. Jeden zakopl
a zřítil se ze schodů po hlavě dolů. Druhý
se ho snažil zachytit, ale neudržel rovnováhu a spadl rovněž. Studenti neváhali ani na
okamžik a rozeběhli se mužům na pomoc.

Děkujeme lidem, že nejsou lhostejní
k neštěstí jiných
V polovině listopadu jsme měli příležitost
osobně poděkovat čtyřem šestnáctiletým
studentům liberecké školy Kateřinky, kteří na začátku října zachránili život muži po
ošklivém pádu ze schodů. Studenti neváhali
a k muži se rozběhli už v okamžiku, kdy ze
schodů padal. Hned volali naši linku 155
a poté, co muž upadl do bezvědomí, zahájili podle pokynů operátorky resuscitaci.
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„Viděli jsme, že jeden z mužů bezvládně
leží, proto jsme si rychle rozdělili úlohy,”
vzpomíná Jonáš Rais, „zakřičel jsem na Vendulu Kolenovou, ať vytočí 155.” Po spojení
s dispečinkem záchranné služby postupovali studenti v podání první pomoci dle
pokynů dispečerky. Řeklo by se, že to byl
jen pád, ale zraněnému muži šlo skutečně
o život. Čtveřice nejprve snesla bezvládného muže ze schodů, položili ho na rovnou
plochu a otočili na záda. Zjistili, že má promáčklou lebku a zlomený nos.
„Štípni ho do ucha, jestli reaguje,” volal Jakub
Hudák na spolužáky. Muž nereagoval, byl
v bezvědomí. Po chvilce u něj nastala zástava dechu. Studenti zahájili masáž srdce. V té
chvíli se vzpamatoval kamarád zraněného
a zapojil se do oživování. „Vzpomínám si, jak
na mne Šimon Machač křičí, že ten pán masíruje srdce úplně špatně. Poradili jsme mu,
kam má položit ruce. Pak jsme se až do příjezdu sanitky v masáži střídali, je to dřina,” vypráví Jakub. „Velmi mne zaskočilo, že během
oživování kolem nás prošli dospělí, vůbec se
nezastavili, nezeptali se, jestli potřebujeme
pomoct,” smutně dodává Vendula.

Zdravovědu a první pomoc, ze kterých budeme skládat i praktickou maturitu. Paní učitelka Bubeníková je vynikající a dokonale nás
na všechny situace připravuje nejen teoreticky, ale i prakticky,” říká Jakub. Jonášovi se líbí,
že první pomoc trénují také na pravidelných
školních kurzech: „Měli jsme zatím jen jeden,
ale už se těšíme na další.” Šimon doufá, že
ve vyšším ročníku se mu bude ve škole dařit
natolik, aby byl vyslán na soutěže v první pomoci. „Snad si také vybojuji na zdravotnické
soutěži medaili jako můj bratr, který bude
letos maturovat. Právě on mi školu v Kateřinkách doporučil,” dodává Šimon.
Duchapřítomnost studentů ocenil také ředitel SŠ Kateřinky Václav Tichý: „Poskytnutí
pomoci není v dnešní době vždy samozřejmostí. Proto si velice vážím a oceňuji chování
každého, kdo není lhostejný ke svému okolí.
Jsem rád, že naši studenti opakovaně patří
k těm, co pomáhají.”
Michael Georgiev

„Studenti mají můj obdiv, reagovali naprosto ukázkově,” komentuje událost mluvčí
Zdravotnické záchranné služby Libereckého
kraje Michael Georgiev.
Šimon, Jonáš, Jakub a Vendula jsou studenti
prvního ročníku SŠ Kateřinky Liberec. Vendula si vybrala obor Fashion Design, chlapci
studují obor Záchranářství a bezpečnost
obyvatel. „Už od 1. ročníku máme v osnovách
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Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje,
příspěvková organizace
Klášterní 954/5, 460 01, Liberec
IČO: 467 44 991
tel.: +420 485 218 500
GSM: +420 601 086 889
e-mail: georgiev@zzslk.cz
ID DS: bgpmvs6
www.zzslk.cz

Služby Czech point, ověřování
– Obecní úřad poskytuje
následující služby:
• ověřování pravosti podpisu, shodu opisu
nebo kopie s listinou;
• výdej pytlů na tříděný a komunální odpad;
• příjem plateb místních poplatků: za
odpady, psy, z ubytovací kapacity,
z rekreačního a lázeňského pobytu;
• příjem plateb za vodné a stočné;

Tříděný odpad
Pytle na tříděný odpad (nápojové kartony, kovové obaly, plast z domácností, papír,
plastové lahve od nápojů, textil) jsou zdarma
k dispozici na OÚ Mírová pod Kozákovem.
Pytle s vytříděným odpadem můžete
odkládat u zvonů na tříděný odpad, které
jsou umístěny na následujících stanovištích:
Chutnovka na návsi, Sekerkovy Loučky na
návsi, Bělá parkoviště u bývalého ŽBS, Bělá
Záholice – parkoviště, Vesec u sokolovny,
Smrčí u hasičárny a v Loktuších u hasičárny
je zvon pouze na sklo.

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

Pytle s tříděným odpadem odkládejte na
stanoviště pouze v neděli – v pondělí je
svozový den.
Děkujeme všem občanům, kteří třídí odpad, a pomáhají tím snižovat náklady
obce na svoz odpadu.
Žádáme občany, aby na stanovištích s tříděným odpadem neodkládali směsný komunální odpad. Pro směsný odpad jsou určeny
popelnice, popř. pytle a pro nadměrný odpad jsou objednávány velké kontejnery dle
potřeby.
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Žádáme majitele psů, aby
z důvodu bezpečnosti nenechávali
své psy volně pobíhat po vsi.

Životní jubilea
85 let oslavily

Marie Cvrčková, nar. 25. 10. 1934
Dagmar Kochová, nar. 31. 10. 1934

80 let oslavily

Miloslava Charouzková, nar. 20. 10. 1939
Zděnka Karásková, nar. 25. 11. 1939
Všem jubilantům blahopřejeme a přejeme pevné zdraví.

Vzpomínka
Dne 3. 12. 2018 nás navždy opustil náš milovaný manžel, tatínek,
dědeček, tchán, strýček, švagr a kamarád pan Václav Peterka z Chloumku č. p. 7.
Kdož jste ho měli rádi, vzpomeňte s námi s tichou vzpomínkou.
Vzpomínáme s bolestí v srdci a láskou.
Manželka Lída a dcery Evča s rodinou a Lída s rodinou.
Děkujeme.

Vzpomínka na nejlepší rodiče
Fanynka a Václav Dědečkovi s Chloumku č. p. 7.,
kteří svojí pilnou prací byli pro nás i naše děti velkým vzorem a láskou.
Děkujeme a kdož jste je znali, vzpomeňte s námi.
Děkují dcery s rodinami a vnoučaty.
Za celou rodinu, přátele a známé děkují
Lída Peterková s rodinami z Chloumku.
Děkujeme.

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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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.
rozvrh od 1. 1. 2018
8 hod

9 hod

IL

IL

IL

IL

16 hod

17,30 hod

19 hod

IL

Tomáš

Milada

Dáša

Verča

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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kalend á ř 2 0 2 0
Sokol Bělá pořádá

Dětský karneval
7. 3. 2020 od 14 hodin

Maškarní rej

7. 3. 2020 od 20 hodin
v hasičárně v Bělé

leden

březen

d u ben

Po

6 13 20 27

3 10 17 24

2 9 16 23 30

6 13 20 27

Út

7 14 21 28

4 11 18 25

3 10 17 24 31

7 14 21 28

St

1 8 15 22 29

5 12 19 26

4 11 18 25

1 8 15 22 29

Čt

2 9 16 23 30

6 13 20 27

5 12 19 26

2 9 16 23 30

Pá

3 10 17 24 31

7 14 21 28

6 13 20 27

3 10 17 24

So

4 11 18 25

1 8 15 22 29

7 14 21 28

4 11 18 25

Ne

5 12 19 26

2 9 16 23

1 8 15 22 29

5 12 19 26

KVĚTEN

ČERVEN

ČERVENEC

srpen

Po

4 11 18 25

1 8 15 22 29

6 13 20 27

3 10 17 24 31

Út

5 12 19 26

2 9 16 23 30

7 14 21 28

4 11 18 25

St

6 13 20 27

3 10 17 24

1 8 15 22 29

5 12 19 26

Čt

7 14 21 28

4 11 18 25

2 9 16 23 30

6 13 20 27

Pá

1 8 15 22 29

5 12 19 26

3 10 17 24 31

7 14 21 28

So

2 9 16 23 30

6 13 20 27

4 11 18 25

1 8 15 22 29

Ne

3 10 17 24 31

7 14 21 28

5 12 19 26

2 9 16 23 30

ZÁŘÍ
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únor

ŘÍJEN

L I S TO PA D

PROSINEC

Po

7 14 21 28

5 12 19 26

2 9 16 23 30

Út

1 8 15 22 29

6 13 20 27

3 10 17 24

1 8 15 22 29

St

2 9 16 23 30

7 14 21 28

4 11 18 25

2 9 16 23 30

Čt

3 10 17 24

1 8 15 22 29

5 12 19 26

3 10 17 24 31

7 14 21 28

Pá

4 11 18 25

2 9 16 23 30

6 13 20 27

4 11 18 25

So

5 12 19 26

3 10 17 24 31

7 14 21 28

5 12 19 26

Ne

6 13 20 27

4 11 18 25

1 8 15 22 29

6 13 20 27
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Periodický tisk územního samosprávného celku
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 4/2019 byla 18. 11. 2019
Tisk: Tiskárna a Knihárna Zaplatílek, Vesec 66
Distribuce: Česká pošta, s. p.
výtisk je dodáván do každé domácnosti v obci Mírová pod Kozákovem

