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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
čas dovolených a hlavně prázdnin se opět přiblížil a tak předpokládám, že většina
z Vás už plánuje, jak se zaslouženým „volným časem“ naloží. Předtím než se ale rozjedete po naší krásné vlasti, do zajímavých destinací po Evropě či na jiná místa světa, rád
bych Vás ve stručnosti seznámil s děním v místě, ze kterého budete odjíždět a kam se,
doufám, budete rádi a v pořádku vracet.
Na letošní rok jsme naplánovali opravy několika obecních objektů. V nejbližších
měsících budeme opravovat a zateplovat kampeličku v Bělé, Obecní úřad na
Chutnovce a nyní rekonstruujeme kampeličku ve Vesci.
V rámci rozšiřování a oprav veřejného osvětlení jsme aktuálně dokončili projekt na
veřejné osvětlení ze Sekerkových Louček na Chutnovku, jehož realizace v nejbližší
době začne. Osvětlení na Jivina se bohužel nakonec realizovat nebude z důvodu nesouhlasu některých majitelů pozemků, po kterých mělo jít vedení.
Mimo tyto akce stále pracujeme i na opravě nejhorších úseků obecních komunikací,
do nichž budeme v letošním roce investovat minimálně 1 100 000 Kč. Nezapomínáme
ani na udržování veřejných prostranství, s čímž nám v některých částech obce
pomáhají i místní občané. Jejich práce je ovšem některými spoluobčany brána jako
samozřejmost, a není tedy úplně doceněna. Rád bych jim tedy alespoň touto cestou
za nás za všechny poděkoval.

Kontakty na Obecní úřad
Mírová pod Kozákovem:
tel.: 481 321 677, 481 321 681
fax: 481 321 681
e-mail: obec@mirova.cz
www.mirova.cz

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

Přeji Vám všem slunečné a pohodové léto, spoustu příjemných zážitků z dovolené
a dětem krásné prázdniny.

Jaroslav Votrubec
starosta obce Mírová pod Kozákovem

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

Výpis z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Mírová
pod Kozákovem konaného dne
30. 3. 2017 na OÚ Mírová pod
Kozákovem

Výpis z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Mírová
pod Kozákovem konaného dne
25. 5. 2017 na OÚ Mírová pod
Kozákovem
Zastupitelstvo obce Mírová pod
Kozákovem schválilo:

4. V souladu s § 9 odst. 11 zákona
č. 139/2002 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, plán společných zařízení (dále
jen „PSZ“) ve znění jeho aktualizace,
zpracovaný v rámci Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území
1. S podpisem Dohody s obcemi Klokočí
Vesec pod Kozákovem a navazující části
a Loučky o vytvoření společného školkatastrálního území Loktuše. Mapa aktuského obvodu spádové mateřské a základní školy.				 alizace PSZ je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 13 členů, proti: 0, zdržel
Hlasování: pro: 13 členů, proti: 0, zdržel
se: 0
se: 0

Zastupitelstvo obce Mírová
pod Kozákovem po projednání
souhlasí:

2. S Obecně závaznou vyhláškou obce
Mírová pod Kozákovem č. 3/2017 o nočním klidu. 				
Hlasování: pro: 13 členů, proti: 0, zdržel
se: 0
3. S podáním žádosti na dotaci z programu č.2.1 POV – DT4 ve výši 300 000,Kč – na úpravy veřejného prostranství
Chutnovka a vyčleněním finančních
prostředků z rozpočtu obce Mírová pod
Kozákovem na vlastní podíl. 		
Hlasování: pro: 13 členů, proti: 0, zdržel
se: 0

Zastupitelstvo obce Mírová
pod Kozákovem po projednání
souhlasí:
1. S výběrovým řízením na akci „Snížení
energetické náročnosti budovy Obecního úřadu Mírová pod Kozákovem“
a podpisem smlouvy s vítěznou firmou.
Hlasování: pro 13 členů, proti: 0, zdržel
se: 0
2. S rozsahem oprav obecních komunikací
a souhlasí s podpisem smlouvy s firmou
Strabag na opravu. 			
Hlasování: pro 13 členů, proti: 0, zdržel
se: 0
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3. S opravou obecní komunikace p. č. 2147
v k. ú. Bělá u Turnova se spoluúčastí majitelů R. D. v této komunikaci. 		
Hlasování: pro 13 členů, proti: 0, zdržel
se: 0

Vyúčtování vodného a platby
za odpady a psy.

Zastupitelstvo obce Mírová pod
Kozákovem bere na vědomí:

Pokud máte zájem o zasílání informací týkajících se vyúčtování vodného a místních
poplatků e-mailem, kontaktujte nás telefonicky na OÚ Mírová pod Kozákovem nebo
1. Zprávu o jednání s Českou poštou o setrna e-mail: obec@ mirova. cz.
vání pošty ve Vesci. 			
					
Úplné zápisy ze zastupitelstva najdete
na www.mirova.cz.

Poplatky za odpady a psy
Podle Obecně závazné vyhlášky obce Mírová pod Kozákovem musí být poplatek za
odpady ve výši 585,- Kč za osobu a rok nebo
585,- Kč za rekreační objekt zaplacen nejpozději do 30. 6. 2017.
Poplatek za psa ve výši 50,- Kč/pes (důchodce 30,- Kč) musí být zaplacen nejpozději
do 30. 6. 2017.
Poplatky můžete uhradit osobně na obecním
úřadě nebo na účet č. 1263261389/0800 (na
VS se můžete informovat na tel.: 481 321 677
nebo na e-mailu: obec@mirova.cz).

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.
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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Vítání občánků

Zahrada Čech - Litoměřice

Dne 27. 5. 2017 se konalo na Obecním úřadě v Mírové pod Kozákovem vítání občánků. Ráno přišly děti s rodiči a ostatními příbuznými. Přivítal je starosta obce Jaroslav
Votrubec a děti z chutnovské školky přednesly pár básniček, za které byly sladce odměněny a rozdaly dětem hračky. Poté se rodiče podepsali do pamětní knihy a obdrželi
od pana starosty finanční dar a maminky kytičku. Přivítáno bylo celkem 19 dětí.

OÚ Mírová pod Kozákovem pořádá v sobotu
16. září 2017 zájezd do Litoměřic na podzimní veletrh Zahrada Čech, který patří mezi
největší výstavy svého druhu nejen na severu Čech. Výstava je zaměřená na všechny
zahrádkáře, chalupáře, kutily, zahradníky
a milovníky přírody.

Tomáš Klacek, nar. 14. 12. 2016, Bělá
Filip Hejduk, nar. 8. 3. 2017, Stebno
Antonín Šída, nar. 6. 12. 2016, Bukovina
Tereza Horáčková, nar. 31. 1. 2017, Bělá
Jan Kocour, nar. 24. 12. 2016, Vesec
Augustin Voňavka, nar. 21. 10. 2016, Bělá
Štěpán Kinský, nar. 19. 5. 2016, Sekerkovy
Loučky
Natálie Franců, nar. 21. 5. 2016, Bukovina
Michal Zuna, nar. 18. 7. 2016, Dubecko
Andrea Špačková, nar. 2. 6. 2016, Bukovina
Matěj Zilvar, nar. 20. 7. 2016, Vesec
Amálie Krejčí, nar. 28. 6. 2016, Bukovina
Štěpán Marek, nar. 5. 7. 2016, Chutnovka
Klára Bařinková, nar. 8. 8. 2016, Vesec
Anežka Kačírková, nar. 27. 7. 2016, Rohliny
Tereza Platilová, nar. 23. 8. 2016, Chutnovka
Stela Mališková, nar. 6. 10. 2016, Bělá
Rozálie Brožová, nar. 5. 10. 2016, Vesec
Emily Pařízková, nar. 2. 9. 2016, Hrachovice

Závazné přihlášky přijímáme na OÚ Mírová
pod Kozákovem od 28. 8. 2016 zároveň
s úhradou jízdného ve výši 100,- Kč.

Volné byty
V Domě s pečovatelskou službou v Bělé jsou
volné byty. Byty mají pokoj s kuchyňskou
linkou, předsíň, koupelnu s WC a komoru,
vlastní elektroměr, měřič spotřeby tepla a vodoměry na teplou a studenou vodu.
Případní zájemci se mohou informovat buď
na OÚ Mírová pod Kozákovem (tel.: 481 321 677), nebo přímo v kanceláři
DPS u paní Macháčkové (tel.: 481 363 071).

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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MŠ Chutnovka
Jaro venku i v naší školce
Je to tak, jaro je tu v plné kráse a pomalu
bude přecházet do dalšího, hlavně školou
povinného žactva, očekávaného ročního období, a sice zlatého léta! Malinko se
ohlédneme za jarními dny v mateřské škole. Měsíc březen nás velmi mile překvapil
poměrně vysokými teplotami, takže jsme
pozorovali na vycházkách všechny proměny přírody. Pro starší děti začaly delší pěší
vycházky po okolí, např. na Rotštejn, kde
jsme si mezi skalami povídali o pekle a trochu jsme se přitom i báli. Některé skály byly
černé a vypadaly jako od pekelného kouře!
Jen se tam běžte s dětmi někdy podívat,
uvidíte, jak dobře se dají vymýšlet pekelně
strašidelné příběhy. Další pěkná procházka
následovala při cestě zpět z návštěvy v Základní škole v Bělé, kde byly děti přítomné
při hodině matematiky a pak vyráběly přáníčka. Děkujeme paním učitelkám a paní
ředitelce za laskavé přivítání a celý pobyt
ve škole. Zpátky ze školy jsme šli pěšky přes
Bukovinu a bylo zřejmé, že některé děti zde
byly poprvé. I mladší děti chodí již dále od
školky a poznávají její okolí. Potvrzuje se
nám, jak by to chtělo celkově více pochodovat, než si sednout do auta, vždyť míst
k pěším výletům je právě v Českém ráji víc
než dost. Tak jen chutě do toho a k tomu
se můžeme povzbuzovat: „Levá pravá, levá
pravá, pěší chůze - ta je zdravá!“

Po nezvykle teplém březnu začal studený
duben, ve kterém jsme připravovali vše na
velikonoční svátky: zajíčky, barvená a jinak
zdobená vajíčka, kuřátka a beránky, slepičky a také jidášky, perníčky a děti se učily
netradiční velikonoční koledy. Pro zpestření k nám do mateřské školy zavítal pan
Paldus a předvedl něco ze svého kouzelnického a cirkusového umění. Jeho vystoupení
bylo opravdu veselé, dětem se velmi líbilo
a hlavně na závěr si mohly prohlédnout živou opičku.
Po Velikonocích začalo veselé čarodějnické povídání, tvoření a zaříkávání. Básničky
a písničky s touto tématikou mají děti moc
rády a jistě si ještě pamatují např.:
…“Ježibaba s ježibabou, na kopečku za
Jihlavou, radily se radily, jak by nejvíc řádily!
Čáry, máry, basta fidly, košťátko nás ponese,
poletím jako vítr, bojte se nás, bojte se!“
Nebo: …“Čarodějka na dvorku chce startovat motorku, jenomže nemůže, ve výfuku
je kuře! Letí bába na koštěti, chce vystrašit
malé děti, před komínem přibrzdila, dovnitř
se však netrefila. Hlavou bouchla o lavici,
bouli má jak jitrnici a zlomené končetiny, to
má bába za své činy!“
Kromě sledování kvetoucích stromů, květin, poznávání zvířat domácích i ve volné
přírodě, vytleskávání slov, a tak poznávání
slabik, počítání barevných tvarů a předmětů kolem nás se denně děti učí základním pravidlům vzájemného soužití, tj.
jak navazovat kontakty s ostatními dětmi
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i s dospělými, jak komunikovat, jak řešit neshody a problémy. Těm mladším musí více
pomáhat učitelky, ty větší děti by už některé situace měly zvládat samy. Stále to jde
ztuha a hektičnost, uspěchanost této doby,
tlak z médií a z okolí všechno mít a stihnout,
vede jen k nedostatku času na to nejdůležitější, co v životě máme – na naše děti. Kéž
by se nám a hlavně dětem dařilo v životě
nacházet hodně porozumění, vstřícnosti
a vzájemné lásky.
My jsme si tu lásku připomněli při přípravách drobností pro maminky k svátku, při
povídání o maminkách a o rodině celkově.
Jarní besídky se uskutečnily ve všech odděleních, někde i společné tvoření s rodiči.
Do školky zavítaly také divadelní soubory
Matýsek, Koloběžka, Ondřej a všichni jsme
navštívili divadlo v Turnově na pohádku
„Křemílek a Vochomůrka“. S kouzly a s živými ptáky přijel do školky pan Burghauser,

a protože bylo hezké počasí, představení se
uskutečnilo na zahradě.
Jako každý rok, tak i letos nás čekal výlet
dále než za humna, tentokrát do Starých
Hradů, kde jsme absolvovali dva okruhy: Pohádkové sklepení a Dračí komnaty. K tomu si
děti prohlédly ještě zvířata v tzv. Čarodějné
bestyjole. Bylo příjemné počasí, hodní řidiči
autobusů a prima čarodějnice jako průvodkyně, takže se nám výlet opravdu vydařil.
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Další den po výletě jely starší děti potěšit
s „Ptačí besídkou“ ještě naše obyvatele penzionu v Bělé, to je vždycky citové setkání.

Přejeme vám všem veselé léto plné pohody,
radosti a hlavně času na děti a všechny své
milé.

V červnu nás všechny čeká ještě fotografování na závěr roku, hudební pořad paní
Čemusové, představení divadla Koloběžka
a Matýsek. Děti z oddělení Včelky si procvičí
jízdu na kole a znalost dopravních předpisů
na dopravním hřišti v Turnově. Ke Dni dětí
připravily učitelky v mladších odděleních
soutěže, cestu s úkoly a s hledáním pokladu. Starší děti jely na tajný výlet na Hrubý
Rohozec. Hned druhého června šly opět
starší děti na sportovní dopoledne na hřiště
do Sekerkových Louček. Akci perfektně připravili členové FK Mírová pod Kozákovem
s některými rodiči a my jim touto cestou za
veselé sportovní hrátky, za občerstvení a za
milé přijetí děkujeme. Na závěr roku se slavnostně rozloučíme s našimi školáky, kteří
nastoupí 1. září 2017 do první třídy. Pak už
jsou na řadě prázdniny, dovolené a sluníčko.

Mgr. Jana Dědečková
s celým kolektivem dětí a dospělých

ZŠ Bělá
Co se děje ve škole
Jaro ve školní družině
Jaro v družince - to je především těšení se na
velikonoční svátky. A abychom si tento čas
co nejvíce zpříjemnili, vytváříme různé velikonoční dekorace, takže třídu pak máme do
posledního místečka vyzdobenou kraslicemi, zajíci, beránky či kuřátky.
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Aprílové počasí nám často překazí naše plány, ale i tak se už snažíme chodit každý den
do přírody. Nejprve pozorujeme probouzející se přírodu ze zimního spánku, později
pučící, posléze kvetoucí stromy a keře. Poznáváme jarní květiny a určujeme je dle atlasu. Všímáme si hmyzu, ptáků, volně žijících
zvířat, zkrátka všeho živého kolem nás.
Učíme se bezpečně chodit po silnici a znát
důležité dopravní značky. Víme, kde se nacházejí veřejné budovy, jako je DPS, hasičárna, kadeřnictví, obchod i výrobní střediska.
Samozřejmě nám zbývá čas i na hraní her
a tak oblíbené stavění z přírodnin. K příjemným chvílím patří i pobyt na školním hřišti.
Nezapomínáme si připomínat některé dny,
jako je Den Země, kdy sbíráme odpadky
v okolí školy, ale hlavně si stále připomínáme, kam odpadky patří. Na Den matek
vyrábíme různá přáníčka a dárečky a Den
dětí si vždy zpříjemníme nějakou sladkou
odměnou.

si krásné prázdniny s přáním, abychom se
v září zas všichni ve zdraví sešli a už nám
nic nebrání vyrazit vstříc novým zážitkům.
I Vám všem přejeme pohodové, sluníčkové
léto!

Čtvrteční Hrátky s divadlem byly v obou
pololetích ve znamení příprav nějakého vystoupení. Na podzim jsme secvičili
čertovské divadlo na vánoční vystoupení
a na jaře to byla dramatizace pověsti pro
výstavu Má vlast cestami proměn. Krom
toho si děti zahrály množství zábavných
her, improvizačních cvičení a scének a neopomněli jsme ani bubnování na oblíbené
drumbeny. Nejoblíbenějšími hrami byly
Kouzelná truhla, Shakespearova polévka
nebo Interview s vánoční postavou…

Romana Studničková - vychovatelka ŠD

Z činností kroužků pro starší žáky
V letošním školním roce si každý žák z 3., 4.
a 5. třídy mohl vybrat dva z pěti různých odpoledních zájmových kroužků.
V pondělí a úterý se konají kroužky, o které
byl od začátku největší zájem a díky tomu
byla jejich kapacita zcela naplněna. A sice
Sportovní hry a Svět a my.
Sportovní hry jsme trávili v závislosti na
počasí hrou míčových a jiných sportovně
pohybových her buď v tělocvičně, nebo na
hřišti. Letošní zima nám dopřála hodně sněhu, proto jsme v prvních měsících nového
kalendářního roku často bobovali na stráni
u školy, a to nejen s tímto kroužkem.

Koncem června sbíráme i borůvky a to nejen do pusy, takže druhý den si sdělujeme,
jaké dobrůtky z nich maminky připravily.
Takovou poslední tečkou za naším celoročním snažením je cyklistický výlet do "Šťastné Země". Zde se po zásluze odměníme
u lákavého občerstvení a pak už hurá na
atrakce.
Když nadejde poslední školní den, tak dlouho očekávaný, rozloučíme se, popřejeme
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Na kroužku Svět a my jsme na podzim a teď
znovu na jaře vyráželi na vycházky do okolí
spojené s různými přírodovědnými hrami a
speciálními úkoly. Ve škole jsme se zabývali
hlavně ekologií, přírodou, zdravým životním stylem ve formě her a pracovních listů,
vyhledávali jsme v encyklopediích, shlédli
filmy o přírodě, nebo také společně upekli
voňavé perníčky a velikonočního beránka.
Ve středu se schází kroužek Šikovných rukou. V menším počtu účastníků si žáci vyzkoušeli některé méně obvyklé výtvarné
techniky, vytvářeli sezónní výzdobu školy
a mnohé výtvory si odnášeli nebo ještě na
konci školního roku odnesou domů.

V pátek se na kroužku Čtení nás baví a nejen deskové hry střídalo hraní deskových,
karetních a papírových stolních her se čtenářským kroužkem. Zde si žáci četli sami
nebo si navzájem předčítali ze svých nebo
školních knížek, prezentovali a diskutovali své čerstvé čtenářské zážitky, hráli hry
s pohádkovými a knižními hrdiny, trénovali
porozumění textu s pomocí různých pracovních listů, zkoušeli příběhy ilustrovat
nebo písemně či formou scének nejrůznější
příběhy a knižní ukázky dokončit.
Mgr. Jitka Řezníčková
vedoucí zájmových útvarů

Hejbánky
Po celý školní rok se zájemkyně z řad žákyň všech tříd naší školy scházely každé
středeční odpoledne na zájmovém kroužku nazvaném Hejbánky. Jak vyplývá z názvu, náplní kroužku byl především pohyb.
Cvičenky se mohly naučit některé jógové
pozice, kterými jsme vždy na začátku prota-
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hovaly i posilovaly celé tělo. Poté jsme tancovaly na moderní hudbu, cvičily aerobik,
proháněly švihadla či velké gymnastické
míče, či se pokoušely zdokonalit v akrobacii
a přeskoku přes kozu. Nakonec každé lekce
jsme s děvčátky zařadily zábavné hry, například s takzvaným „padákem či rondem“ a to
proto, abychom se uvolnily a užily si zábavy.

Všechna děvčata, která docházela na tento kroužek, musím velmi pochválit, vždy
cvičila s chutí a naplno. Věřím, že zůstanou
tomuto druhu pohybových aktivit věrná
nejen v příštím školním roce, ale i v celém
svém dalším životě a podpoří tak své zdraví
i krásu.
Mgr. Edita Vondrová
vedoucí zájmového útvaru

Řečový kroužek
I v tomto školním roce pracoval ve škole
řečový kroužek. Bylo do něho zařazeno pět
dětí z první a tři děti z druhé třídy.
Prvňáci se scházeli ve středu a skupinově
procvičovali oromotoriku a učili se správnému dýchání. Potom pracovali každý zvlášť
a pilovali hlásky, které jim při výslovnosti
dělají problémy.
Druháci se scházeli všichni společně vždy
v úterý. Při nácviku hlásek mohli již využít
znalost písmen a hrát s nimi různé hry nebo
číst logopedické pohádky.
Kromě správné výslovnosti jsme se zaměřovali na jazykový cit a porozumění čtenému textu. V každém pololetí žáky vyšetřila Mgr. Vacková z logopedické poradny
a navrhla individuální nápravu pro každého
žáka. V případě zájmu rodičů bude kroužek
pracovat ve škole i v příštím školním roce.

Keramika
Ve školním roce 2016/2017 kroužek keramiky navštěvovalo 36 žáků. Byli rozděleni
do dvou skupin a pracovali vždy jednou za
14 dní. Vyzkoušeli si různé techniky práce
s keramickou hlínou. Tvořili od jednoduchých tvarů po trojrozměrné výrobky. Celkem si domů odnesli 12 výrobků, například
sovu na zavěšení, velikonočního zajíčka,
ovečku, zápich do květináče, vánoční stromeček…

Žáci v hodinách pracovali pečlivě a se zájmem. Vždy se snad na kroužek těšili. V příštím školním roce kroužek keramiky určitě
dětem znovu nabídneme.

				
Mgr. Veronika Vyhlídková
a Mgr. Barbora Bulířová
vedoucí zájmového útvaru
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Mgr. Zdeňka Ferbasová
vedoucí zájmového útvaru

Pískáme pro zdraví a pro radost
Kroužek hry na zobcovou flétnu v naší škole
pracuje jednu vyučovací hodinu týdně. Je
určen pouze začátečníkům – tedy dětem
1. a 2. třídy.

ní bráničních svalů hravou formou pomocí
motivovaných dýchacích cvičení. Děti jsou
seznamovány také se základními pojmy
hudební nauky, ovšem základy hry spočívají v učení nápodobou podle vzoru učitele. Hrajeme známá melodizovaná říkadla
a jednoduché písničky, aby bylo učení snadné a zábavné. Většinou hrajeme společně,
ale prostor je věnován i sólové hře. Při hraní
si děti osvojí postavení prstů u jednotlivých
tónů.
Již své první pokroky mají možnost představit veřejně – na pískání u vánočního
stromečku či na vánočním vystoupení pro
rodiče.
Kromě hraní písniček věnujeme čas také
rozvoji celkové hudebnosti dětí pomocí sluchových, improvizačních či rytmických her
a cvičení.
Letošní rok byl věnován čtení pohádek z knihy Kouzelná píšťalka a „záchraně princezny“
pomocí zvládání jednoduchých flétničkových úkolů.
					
		
Mgr. Eva Měkynová
vedoucí zájmového útvaru

Počátek každé lekce je věnován rozvoji
hlubokého bráničního dýchání a posilová-
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„Má vlast“ 2017

stavil Pepu, panáka, kterého vyrobil. A potom jsme se už učili. Výlet se mi moc líbil.

V sobotu dne 20. 5. 2017 jeli vybraní žáci
(většina i se svými rodiči) do Prahy, kde se
na Vyšehradě konala celostátní výstava „Má
vlast“, která je přehlídkou zvelebených míst
v celé České republice.
Žáci zde se svým vystoupením reprezentovali naši obec a svou školu.Výstavu zahájili
zástupci některých krajů s projevy. Poté vystoupili naši žáci, zpívali dvě písně.
Naše vystoupení pokračovalo brzy odpoledne, tentokrát u hrušně, která tu byla vysazena v roce 2000 jako strom Milenia a je
odnoží z památné hrušně, která roste na
Hruštici. Sehráli jsme tu pověst o naší hruštické hrušni.
Tuto pověst sepsala naše dnes již bývalá žákyně Dana Kaiserová podle vyprávění staré
babičky, když jsme se žáky pátrali v rámci
projektu Místa paměti v roce 2011 po tom,
co se v naší obci traduje. Pověst vyšla i v knize
paní Hany Talli Hlubučkové Pohádky, pověsti a poudačky panství Rotštejnského.
Obě vystoupení se nám, myslím, povedla.
Na Vyšehradě jsme si poté užili dobrého
jídla a pití, pohráli si a prohlédli si památná
místa naší české historie.
Nakonec děkujeme naší obci, že tak dobře
pečuje o místo, kde žijeme, kde jsme doma,
a kde to máme rádi.
Mgr. Edita Vondrová, ředitelka školy

Terezka Havlíčková, žákyně 3. třídy

Jak jsme šli na výlet a spali ve škole

Pomalu končí školní rok. Je to
doba exkurzí, výletů a výjezdů
do přírody.
Práce našich žáků z jednoho
takového odpoledního výletu si
můžete nyní přečíst níže
Jak jsme šli na výlet a spali ve škole

V pět hodin odpoledne jsme šli s druhákama na výlet do Postojny. Po cestě jsme hráli
ve skupinách hry. Nejvíc mě bavila hra, při
které jsme skládali puzzle. Moje skupina
měla Krakonoše, o kterém psala pohádky
Marie Kubátová. Další hra, která mě bavila,
už nebyla ve skupinách. Na stromech bylo
dvanáct obrázků a my jsme měli napsat, co
na nich je. Kdo měl všechny obrázky, mohl
jít do Postojny. Tam jsme našli diamanty.

V půl dvanácté jsme si šli lehnout do spacáků a paní učitelka nám pustila písničky.
K snídani jsme měli mafiny a buchty. Spaní
ve škole se mi moc líbilo.

Když jsme se vrátili do školy, připravili jsme
si věci na spaní a poté jsme si každý připravil buď nějakou hádanku, pantomimu, nebo
tanec nebo i hru na hudební nástroj.

Ve čtvrtek 1. června jsme s mojí a druhou
třídou byli na výletě v Postojně. Cestou
tam i zpátky jsme hráli hry. Když jsme došli
k Postojně, bylo obtížné do ní vlézt, protože uprostřed vchodu byla veliká kaluž. Když
jsme vlezli dovnitř, hořely tu svíčky a my
jsme tu hrabali v písku a hledali diamanty.
Když jsme došli do školy, paní učitelka nám
předvedla orientální tance. Někdo nám zahrál na flétnu a někdo zase na klavír. Některé
holčičky nám zatancovaly a pak jsme šli spát.
Když jsme ráno vstali, dali jsme si ke snídani
buchty od maminek. A pak nám Jára před-
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Sára Zemánková, žákyně 3. třídy

Naše škola je zapojena do několika projektů. Jedním z nich je projekt „Ovoce do škol“.
Žáci dostávají každý týden ke svačině jeden
kus ovoce či zeleniny. Naposledy jsme měli
ochutnávku rozličných druhů ovoce a zeleniny. Žáci pak v hodině slohu o vybraném
druhu psali:

KIWI
Kiwi vypadá jako velké vejce. Většinou chutná kysele. Je v něm plno vitamínu C, proto
štípe na jazyku. Nejprve mu vždy musíte
odkrojit špičky, pak musíte kiwi rozpůlit. Potom jednoduše vydloubnete. Kiwi mi chutná, je dost zdravé.
Barbora Kněbortová, žákyně 3. třídy

POLNÍČEK
Polníček je celým jménem kozlíček polní.
Vypadá jako malý salát a chutná jako tráva.
Může se dát do salátu nebo jako ozdoba na
maso. Pochází z oblastí kolem Středozemního moře, roste na polích, v trávnících nebo
příkopech. Chutnal mi. Je zdravý, protože je
zelený.
Magda Bořilová, žákyně 3. Třídy

ŽLUTÝ MELOUN
Má žlutou barvu a tvar vejce. Je sladký. Nejprve se rozřízne, dále se vyříznou semena,
poté upravíme podle chuti. Mně osobně
moc nechutnal.
Jaroslav Ruda, žák 3. třídy

Atletické závody v Turnově
V květnu proběhly v Turnově atletické závody, tzv. „Trojboj všestrannosti s Adamem
2017“. Zúčastnili se i žáci naší školy a to tři
nejlepší chlapci a dívky z každé třídy.
Závodilo se ve třech disciplínách - v běhu na
50 m, ve skoku do dálky a v hodu kriketovým míčkem. Vedlo se nám dobře, šest žáků
postoupilo do Velkého okrskového kola.
Zde jsme byli též úspěšní a dva žáci, Tomáš
Kůtek a Stela Rulcová, postoupili do kola
okresního. Budeme jim držet palce.
Všem žákům patří dík za skvělé výkony a reprezentaci naší školy

Od 5. 6. do 26. 6. 2017 jsou v řádné otevírací době hradu připravena Bylinková setkávání nad zahrádkou hradní paní – povídání o léčivých bylinkách, jejich pěstování
a užití, malá výstava.
Upozorňujeme školy a školky, že na prohlídku
je třeba se dopředu objednat.
Konec měsíce června a počátek července
umožní našim návštěvníkům nahlédnout
do tajemství hradní kuchyně, zjistiti kterak
se chovati má host u královské tabule…
V čase žní, tedy od 10. 7. do 13. 8. 2017,
proběhne na hradě komponovaný program
Dny svaté Markéty zaměřený na pečení
chleba i širší kulturní souvislosti spojené
s touto nejrozšířenější potravinou na světě.
Na přání našich návštěvníků a po velkém
ohlasu z minulých let jsou opět připraveny
Dny pro život bez lepku v sobotu 22. 7.
2017 a v sobotu 5. 8. 2017.

IXX. Šermířské loučení s létem
19. – 20. 8. 2017

Hradní léto na Rotštejně a v Klokočí ukončí VII. Pohádková noc na Rotštejně aneb
pojďte s námi za pohádkou 9. 9. 2017. Začínáme ve 13 hod. setkáním s Červeným
křížem z Jablonce nad Nisou a ptáme se:
„Umíš správně pomoci“?
Od 17:00 hod. opékání laskomin z vlastních
zásob ctěného návštěvnictva, zpíváme si
pro radost, pohádková prohlídka hradu
s Luciperem a Bludičkou.
Od cca 19:30 hod. noční prohlídka hradu
s hradní písní.

Více na: www.hradrotstejn.info
Hrad Rotštejn bude v průběhu sezóny 2017
v obležení řemeslníků, kteří budou opravovat
jižní a jihovýchodní zdivo. Z tohoto důvodu
je část areálu památky oplocena a průchod
přes místo stavby není možný. Vlastní provoz
památky ovšem není nijak omezen. Stále platí, že za deštivého počasí a 4 hodiny po ustání
deště zůstává památky z důvodu bezpečnosti
uzavřena, a to bez ohledu na otevírací dobu

Romana Studničková, vychovatelka ŠD

AVOKÁDO
Má tvar vejce. Má hořkou chuť, a když se
rozkrojí, uvidíme velkou pecku. Z avokáda
se může připravit tradiční mexické guacamole nebo třeba plněné avokádo s uzeným
lososem a vajíčkem. Samotné avokádo mi
moc nechutnalo. Má přezdívku „krokodýlí
hruška“.
Natalie Hašková, žákyně 3. třídy

				
Hrad Rotštějn
Hradní léto na hradě Rotštejn
Ochrana Klokočských skal, z. s. a kastelánka hradu Rotštejn vás zvou na hrad
Rotštejn v Klokočských skalách.
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V sobotu 19. 8. 2017 začínáme v Klokočí
u Božích muk na Fialníku. V 10 hod. proběhne Bohoslužba ku poctě svatého Václava,
následuje historický průvod pod korouhví
Paní z Rotštejna ze vsi ku hradu. Na hradě:
Historie po našem – kratochvilná taškařice
se zpěvy a ukázkami šermířských soubojů, zbraně zkříží šermířská skupina Morituri
z Prahy, rámus na šalmaje a jiné zvuky obstará soubor historické hudby Trifikus z Liberce
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Hana Talli Hlubučková,
kastelánka hradu Rotštejn

Tichý hrad Rotštejn – máme hotovo
(zatím)
Dne 4. 6. 2017 se hrad Rotštejn otevřel neslyšícím prostřednictvím videí ve znakovém
jazyce. Na hradě není elektřina, proto jsou
videa „schována“ a lze je shlédnout po načtení QR kódů umístěných na informačních
tabulích prostoru památky. Tento pilotní
a v Česku a Slovensku ojedinělý projekt,
jsme mohli uskutečnit díky finanční podpoře programu „ČSOB pomáhá regionům“.
Projekt se zrodil na semináři Památky pro
každého Písek 2015, který pořádal mezinárodní vzdělávací projekt Hugo na cestách®
ve spolupráci s Památkovou komorou ČR,
Prácheňským muzeem Písek a městem Písek. Partnery v projektu Tichý hrad Rotštejn
jsou Tichý svět, o.p.s. a spolek Ochrana Klokočských skal. Děkujeme tímto všem, kteří
se na realizaci tohoto projektu podíleli.

Rotštejn, která je duší celé aktivity, vedení
Tichého světa z centrály v Praze, pracovníků liberecké pobočky, ředitele globálního
Geoparku UNESCO Český ráj, zástupce Správy CHKO Český ráj, tlumočníka do českého
znakového jazyka a přihlížejících diváků.
Děkujeme všem, kdož přišli a prošli spolu
s námi Tichý hrad Rotštejn.
V roce 2018 bychom rádi zpřístupnili také
velkou naučnou stezku – 5 panelů umístěných na Klokočských skalách. Pokračovat
chceme postupně také na hradě – popisem rozhledů z paláce Rotštejna v českém
znakovém jazyce a umístěním plastických

Slavnostní otevření hradu Rotštejn neslyšícím byla velmi příjemná akce za účasti dobrovolníků ze spolku OKS, kastelánky hradu

tabulek s reliéfem a popisy v hmatové latince a braillově písmu. To ovšem závisí na finančních prostředcích, které se nám na tyto
aktivity povede získat.
Ondřej Rajcsányi, jednatel OKS,z.s.,

				
SOKOL Bělá
Ve středu 31. 5. 2017 od 16 hodin Sokol Bělá
u Turnova pořádal dětské sportovní odpoledne v Bělé na hřišti. Přišlo si zazávodit 34
dětí zapsaných do závodů. Skok do dálky
a překážkový běh byl vyhodnocen na stupních vítězů čokoládovou medailí. Ostatní
disciplíny, jako je shazování kuželek, házení
do plechovek, skákání v pytli, chytání rybiček, házení kroužků na cíl, pojídání sušenek
zavěšených na niti s rukama za zády, byly
hned odměněny bonbónem či lízátkem.
Nakonec byla pro starší děti připravena
hra pod a přes. Než se připravilo vyhlášení,
tak paní kytaristka pí. Špačková zahrála své
dvě písně na ukončení školy a těšení se na
prázdniny. Poté bylo vyhlášení a předání
čokoládových medailí dle nejlepších výkonů ve skoku a běhu. Nakonec byly rozdány
medaile všem ostatním, co se zúčastnili. Poslední akcí, na kterou se děti těší už tradičně,
je rozhoz bonbónů do trávy na hřišti, které si
děti posbírají. Nakonec jsme dětem popřáli
hezké léto a prázdniny
Eliška Matoušová, předsedkyně sokola
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Tréninky probíhají v pondělí a ve čtvrtek od
16:30 do 18:00 hod. na hřišti v Sekerkových
Loučkách.

FOTBAL

Těšíme se na další nové talenty, protože
s fotbalem můžete začít kdykoliv.

Zimní soustředění v Kořenově –
starší přípravka

Jiří Šírek
V březnu tohoto roku jsme pro děti uspořádali v Kořenově fotbalové soustředění.
Ráno se začínalo běhací rozcvičkou po okolí, dopolední tréninky probíhaly okolo chaty
a v odpoledních hodinách byly přesunuty
na umělou trávu v Desné. Mladí fotbalisté si
velmi pochvalovali kuchyň našeho trenéra
Michala Kováře, který nám po dobu pobytu
kromě trénování také vařil. Chceme také poděkovat panu Hapiákovi za topení na chatě
a veškeré sušení prádla po trénování.

ráno, kdy jim své poslání končí, protože se
zvony vrací. Chodí všechny děti s klapačkami a nejstarší z hochů nese tzv. jidáše, což
je velká řehtačka, která se točí klikou a je
opřená o zem. Obcházejí všechny stavení na
Bukovině a u každého zpívají:
„Svítání (poledne, klekání) zvoníme, Jidáše
honíme, pojď Jidáši k Páni, co jsi nám to učinil, že jsi židům prozradil, židi nevěrní, jako
psi černí, kopali jámu Ježiši Pánu, na Velký
pátek do hrobu dali, na Bílou sobotu zas si
ho vzali.“

Na závěr velké poděkování patří hlavně
všem rodičům našich hráčů za podporu, velice si jí vážíme.

Zdeňka Macháčková

Na Velikonoční pondělí pak děti chodí po
pomlázce.
Zdeňka Macháčková

Zábavné fotbalové dopoledne
V pátek 2. 6. 2017 SK Mírová pod Kozákovem
uspořádal na hřišti v Sekerkových Loučkách
dětské fotbalové dopoledne. Zúčastnily se
ho děti z první třídy Základní školy v Bělé
a předškoláci z Mateřské školy na Chutnovce. Děti se rozdělily do skupinek a s nadšením obcházely všechna stanoviště. Pro
děti bylo také připraveno malé občerstvení.
Vyhodnoceny byly všechny děti a obdržely
sportovní vak na záda, který byl naplněný
různými drobnostmi.

ními dětmi čarodějnice, která se nese na připravené veliké ohniště, které se po setmění
zapálí. Od Základní školy v Bělé jde lampionový průvod dětí k ohništi, kde děti dostanou buřta k opečení a limonádu. Sejdou se
zde ve velkém počtu i místní občané, kteří si
rádi popovídají

9. ročník výstavy Má vlast
v Praze na Vyšehradě

Pálení čarodějnic

Dění v osadě Bukovina		
Velikonoční svátky
Před velikonočními svátky chodí děti s řehtačkami klapat. Toto klapání nahrazuje zvonění zvonem, protože zvony odletí do Říma.
Začínají na Zelený čtvrtek v poledne, pokračují ve čtvrtek navečer, na Velký pátek ráno,
v poledne a navečer. Končí na Bílou sobotu
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Každoročně se 30. dubna koná v osadě Bukovina pálení čarodějnic. Tato tradice je zde
nepřetržitě více než 20 let. Akci pořádají
členové Sokola Bělá. Navečer se strojí s míst-

Již 6. rokem vystavuje naše obec Mírová pod
Kozákovem propagační plakát na výstavě
Má vlast v Praze na Vyšehradě. Zobrazuje
zde přeměnu naší obce za rok 2016. Letos
zde vystavujeme 2 plakáty. Na prvním je zachycena proměna ve Vesci a Smrčí, konkrétně obnova chodníků a zastávek. Na druhém
je proměna křížku se sv. Jiřím na Podbukovině.
Na zahájení výstavy zazpívaly děti ze Základní školy v Bělé a pak měly vystoupení
u památné hrušně v Karlachových sadech,
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kde sehrály příběh dle pověsti. Tato hrušeň
byla vysazena v roce 2000 jako strom Milénia za účasti tehdejšího ministra zemědělství pana Václava Větvičky a delegace z naší
obce. Obec Mírová pod Kozákovem má nad
tímto památným stromem na Vyšehradě
patronát. Štěpenec tohoto stromu byl vypěstován v Průhonicích a pochází z plané
hrušně, která roste více než 250 let na Hruštici jako hraniční strom.
Výstava je celostátní putovní a byla zahájena 20. května 2017 na Vyšehradě, kde je ke
zhlédnutí do konce června 2017 a poté putuje po celé naší vlasti.

Zdravíme ze Smrčí

Jednou si ten starší přinesl mírku a rozdělil
pole na dva stejné díly. Natloukl tam kolíky
a s bratrem se dohodli, že takto mají každý
rovnou půli. Mladší bratr však večer dostal
strach, že ho starší ošidil a kolíky v noci vytahal. Znovu se hádali a dohadovali, až už to
nemohl poslouchat ani starosta.

Kulturní, společenskou i sportovní činnost
zajišťují místní hasiči se širokou základnou
v každé domácnosti. Hasiči se i v letošním
roce zúčastnili okrskové soutěže, která se
konala v sousedním Vesci. Družstvo mužů
lehce omladilo, proto muselo závodit
v hlavní kategorii. Na veterány neměli věkový průměr, což znamenalo velký propad
výsledkovou listinou. Velký úspěch slavila
obě družstva dětí. Několik minižáků hostovalo v týmu z Vesce.

Další v pořadí je pálení čarodějnic. Kromě
nádherné hranice připravujeme i občerstvení – grilování vepřové kýty. U ohně se vždy
sejde celá vesnice a navštívit nás přijdou
i kamarádi z okolí, nejmenší děti si přinesou
lampiony.

Zdenka Macháčková
Na začátku prázdnin pořádáme cyklistický
výlet – SMRČSKÁ ŠLAPKA, letos se bude
konat již 12. ročník. Trasa je dlouhá kolem
30 kilometrů a vede různými kouty Českého

Vzal mírku, rozměřil pole na dva stejné
díly a přesně doprostřed zasadil hruškové
jadýrko. Pak pole napůl rozdělil kolíky a bratrům pohrozil, že pokud jeden z nich kolíky
vytahá, než hruška vyroste, o pole přijde.
Stal se zázrak. Do rána vyrostla ze semínka
statná hrušeň. Bratři už se nehádali a pěkně
vedle sebe hospodařili.
Od toho dne bylo pojmenováno místo, kde
se pole nacházelo, Hrušticí.

Pověst o plané hrušni zasazené
kolem roku 1750
Na vsi hospodařili na jednom poli dva sedláci. Byli to bratři a každý měl po otci půl pole.
Ale pořád se jim zdálo, že jeden hospodaří
na větším dílu než druhý. A tak se od pole
ozýval křik a bratři se stále hádali.

Dnes se už na Hruštici nehospodaří,
ale hrušeň tam stále roste. Jedná se o hraniční strom mezi obcí Mírová pod Kozákovem, osadou Bělá a městem Turnov.

strana 22

Každoroční první velkou akcí je tradiční
novoroční výstup na Kozákov, sešlo se nás
téměř 30 a 4 psi. Letos nám přálo počasí
a celou cestu jsme šli kouzelnou krajinou
ozdobenou jinovatkou.

ráje. Start i cíl je vždy 5. července ve Smrčí
u hasičárny. Po návratu všech účastníků
společně opékáme maso a bavíme se při
tanci. Zábava obvykle končí až k ránu. Foto-
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grafie z jednotlivých ročníků si můžete prohlédnout na adrese http://www.hasicismrci.
wz.cz/.
Náš kulturní stánek je hojně využíván. Několik přednášek zde měla Mgr. Stanislava
Emerlingová, dále jsme cestovali na daleký Nordkapp s panem Ivanem Burkertem,
oslavili jsme zde mnoho životních jubileí
a svateb.
Rádi se s Vámi ve Smrčí uvidíme na některé
z našich akcí, přijďte na přednášku, grilování
nebo jen tak na přátelském posezení v hasičárně.

chodí pro duševní potravu, ale také místo
setkávání, do budoucna plánujeme různé
akce, především pro děti. V současnosti vychází mnoho krásných dětských knih, které
mohou ožít při společném čtení nebo inspirovat tvořivou dílničku.
Termín slavnostního otevření knihovny zatím není jistý, ale rozhodně ho očekávejte
do konce léta. Jisté ovšem je, že chystáme skvělé odpoledne s knihami, se slovy
i s písmenky, a možná dostanete i něco na
zub. Vítáme děti i dospělé, vášnivé čtenáře
i skeptiky. A těšíme se!
Kamila Klímová

Za místní hasiče Mirka Kostříková
(mirka.kostrikova@seznam.cz)

Rekonstrukce vesecké
knihovny
V současné době probíhá ve Vesci rekonstrukce obecní knihovny. Do vyklizeného
a vymalovaného interiéru plánujeme nový
nábytek a vybavení. Ve spolupráci s regionálním oddělením Městské knihovny
Semily proběhne aktualizace nabídky knih,
takže se budoucí čtenáři mohou těšit nejen
na staré známé klasiky, ale i na nejnovější
přírůstky na knižním trhu. Rádi bychom obsáhli co nejvíce žánrů, abychom tak uspokojili všechny potenciální návštěvníky.
V novém uspořádání místnosti se počítá
i s dětským koutkem. A protože knihovna
není jen místo, kam si osamělí knihomolové

Když ještě „Pošta“ bývala
„Kampeličkou“
„Kampelička, spořitelní a záložní spolek pro
obce Klok., Lochtuš a Vesec ukoupil od p.
Frant. Drexnera ve Vesci č. 19 pozemek na
stavbu budovy k naznačenému účelu za Kč
4800 a v půli září započato s výkopem. Dáno
pod střechu a dokončí se z jara.“
					
1929 (Kronika obce Vesce, díl I.)
Na jaře 2017 prochází rekonstrukcí budova
vesecké pošty, kterou místní po většinu její
existence nazývali „Kampelička“. Výše uvedený záznam z vesecké kroniky se datuje do
roku 1929, můžete si tedy snadno spočítat,
že je tato budova nedílnou součástí Vesce
už téměř 90 let. Zažila toho hodně a nový
kabát si rozhodně zaslouží.

V 50. letech 19. století začala na území dnešní České republiky vznikat spořitelní družstva (neboli družstevní záložny). Členům,
kteří takové družstvo vlastnili i řídili, byly
nabízeny různé finanční služby jako například přijímání vkladů či poskytování úvěrů. Největším propagátorem družstev byl
František Cyril Kampelík, podle jehož osoby
se v obecné češtině pro tyto podniky vžil název kampeličky.
Spořitelní a družstevní spolek pro Vesec,
Klokočí a Loktuši byl založen již v roce 1911
a původně sídlil ve škole v Klokočí. Později
přesídlil do Vesce a v roce 1929 padlo rozhodnutí pro potřeby spolku postavit vlastní
budovu. 29. září 1929 byla stavba započata
a již 28. září 1930 proběhlo první úřadování. Kromě úřadovny se v budově nacházely
i volné obecní byty, které byly brzy zaplněny.
Během války, konkrétně v roce 1941, byla
v budově „Kampeličky“ zřízena četnická stanice, později stanice Sboru národní bezpečnosti, která tam vydržela až do roku 1949,
kdy byla uzavřena. S nástupem nového režimu se proměňuje i využití „Kampeličky“.
Družstevní záložny v 50. letech 20. století
totiž zcela zanikají a na jejich místech zůstávají pobočky jednatelství Státní spořitelny.
V roce 1958 potom padlo rozhodnutí zřídit ve vesecké „Kampeličce“ poštovní úřad.
Od téhož roku byla zároveň využívána jako
úřadovna MNV. Později v budově fungovalo
i zdravotnické středisko a poradna pro matky s dětmi.

a je zde k dispozici několik obecních bytů.
V posledních letech se poměrně běžně děje
to, že jsou malé poštovní pobočky rušeny
a jejich kompetence jsou omezovány či přesouvány do větší měst. Budova současné
pošty má za sebou pestrou minulost a můžeme jen hádat, co ji v novém kabátě nebo
v dalších (skoro) 90 letech čeká.		
			
Kamila Klímová

VESEC 					
Tradiční vynášení Smrtky ve Vesci
V neděli 2. dubna jsme jako každý rok vynášeli „Smrtku“ na Smrtelnou neděli před
Velikonocemi od Cvrčků ve Vesci. Sešlo se
kolem 20 dětí. Nejprve děti nazdobily vejdunky, které si přinesly, společně s rodiči
ustrojily Smrtku a upevnily kosu. Když bylo
vše nachystáno, vydali jsme se projít celou
vesnicí a děti přitom zpívaly tradiční píseň.
Po projití Vesce jsme Smrtku vynesli na stráně, kde se jsme ji dle tradice upálili.

V novém tisíciletí v budově stále sídlí pošta
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David Cvrček

NABÍDKA TERÉNNÍ
PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Knihovna DPS Bělá		
				

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

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

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

Životní jubilea
85 let oslavili

Zdeněk Pleštil, nar. 28. 4. 1932, Bělá
Vlastimil Zikmund, nar. 29. 5. 1932, Sekerkovy Loučky
Miluše Maryšková, nar. 27. 6. 1932, Vesec
Jaruška Nejedlová, nar. 29. 6. 1932, Loktuše

80 let oslavili

Jaroslava Mlejnková, nar. 24. 5. 1937, Loktuše
Miroslav Vosmík, nar. 13. 5. 1937, Rohliny
Oldřiška Knőblová, nar. 9. 5. 1937, Bukovina
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.

strana 26

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

Tříděný odpad
Pytle na tříděný odpad (nápojové kartony, kovové obaly, plast z domácností, papír,
plastové lahve od nápojů, textil) jsou zdarma
k dispozici na OÚ Mírová pod Kozákovem.
Pytle s vytříděným odpadem můžete
odkládat u zvonů na tříděný odpad, které
jsou umístěny na následujících stanovištích:
Chutnovka na návsi, Sekerkovy Loučky na
návsi, Bělá parkoviště u bývalého ŽBS, Bělá
Záholice – parkoviště, Vesec u sokolovny,
Smrčí u hasičárny.
Pytle odkládejte pouze v neděli – v pondělí je svozový den.
Děkujeme všem občanům, kteří třídí odpad, a pomáhají tím snižovat náklady
obce na svoz odpadu.

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

periodický tisk územního samosprávného celku
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