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Zpravodaj
obce Mírová pod Kozákovem
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Zpravodaj
Slovo starosty

obce Mírová pod Kozákovem

Vážení spoluobčané,
čas Vánoc a vánočních svátků se opět rychle přiblížil. Kdo by před dvěma lety
řekl, že akce spojené s nejkrásnějšími svátky roku nebudou samozřejmostí, ale
naopak vzácností. Velmi mě mrzí, že jsme letos nemohli uskutečnit slavnostní
rozsvěcení vánočního stromu nebo se potkat na dalších předvánočních akcích.
Zhoršující se situace a nejrůznější vládní nařízení tomu ale opět jednoduše nepřála a nám nezbylo než to respektovat. Nicméně pevně doufám, že si advent
a vše, co k němu patří, užíváte alespoň v kruhu rodiny a nejbližších přátel. Asi se
budu opakovat, ale znovu vás prosím, abyste dodržovali opatření, byli k sobě
i nadále ohleduplní, slušní a respektovali jeden druhého.
I přesto, že se naše životy obrátily kvůli koronaviru naruby, zkusme se všichni
ohlédnout a najít na letošním roce alespoň něco pozitivního, co se povedlo. U nás
v obci to byla například kompletní rekonstrukce čerpací stanice v Sekerkových
Loučkách, celková oprava akumulačních nádrží včetně jejich sanace, instalace nových čerpadel včetně potrubí i elektroinstalace a mnoho dalších menších i větších
akcí, oprav a úprav, které nejsou sice na první pohled vidět, ale jsou velmi důležité.
Co se týká plánů na příští rok, rádi bychom v rámci úprav veřejných prostranství
obce Mírová pod Kozákovem rekonstruovali okolí obecního úřadu včetně nových
autobusových zastávek a parkoviště, dále vystavěli čističky odpadních vod u DPS
a restaurace U Medvěda v Bělé a postavili dětská hřiště na Prackově a v Loktuších.

Kontakty na Obecní úřad
Mírová pod Kozákovem:
tel.: 481 321 677, 481 321 681
e-mail: obec@mirova.cz
www.mirova.cz
Mateřská škola na Chutnovce – 481 322 982
Základní škola v Bělé – 481 322 055

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

Ještě než se ve všech domovech rozsvítí vánoční stromky a naplno vypukne
vánoční atmosféra, dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval za práci Vám
všem, kteří se podílíte na chodu a životě v naší obci – zajišťujete činnost spolků,
pořádáte kulturní a společenské akce pro děti i dospělé, udržujete veřejná prostranství či jinak přispíváte k tomu, aby se nám v obci společně dobře žilo.
Vážení spoluobčané, rád bych Vám jménem svým i jménem všech zastupitelů
a zaměstnanců obce popřál krásné a pohodové Vánoce a do nového roku jen
to dobré.
Jaroslav Votrubec
starosta obce Mírová pod Kozákovem

DPS v Bělé– 481 363 071 (072)
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Informace z obecního úřadu

Z jednání zastupitelstva

Kontejner na objemný odpad

Výpis z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Mírová
pod Kozákovem konaného dne
2. 12. 2021 na OÚ Mírová pod
Kozákovem.

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. Z tohoto důvodu plánujeme
rozšířit kamerový systém i na ostatní sběrná
místa v obci.
Prostor u skladu obecního úřadu
je monitorován kamerovým
systémem se záznamem.

Omezení provozu
Obecního úřadu Mírová
pod Kozákovem
Obecní úřad Mírová pod
Kozákovem bude ve dnech
23. 12. 2021 a 31. 12. 2021 uzavřen,
27. 12. 2021 až 30. 12. 2021 bude
otevřeno od 8 do 12 hodin.

Zastupitelstvo obce Mírová pod
Kozákovem schválilo:
1. Rozpočet Obce Mírová pod Kozákovem
na rok 2022 jako vyrovnaný.
2. Rozpočet Svazku obcí Mírová pod Kozákovem na rok 2022 jako vyrovnaný.

Zastupitelstvo obce Mírová pod
Kozákovem souhlasí:
1. S konáním Rally Bohemia v roce 2022
v rozsahu žádosti a její mapové přílohy.
2. S přenecháním do bezplatného užívání plochy o výměře 1,36 m2 na p. č.
1886/2 v k. ú. Loktuše a 1,36 m2 na p. č.
41/13 v k. ú. Bělá u Turnova za účelem
umístění boxů na výdej a příjem zásilek
s firmou Zásilkovna s. r. o. a podpisem
smlouvy.
3. S vypsáním výběrového řízení na stavbu
ČOV u Motelu a prodejny potravin v Bělé
a úpravu veřejného prostranství "Dola"
Chutnovka.
4. S uzavřením MŠ na Chutnovce od čtvrtka
23.12.2021 do neděle 2.1.2022.
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5. S Obecně závaznou vyhláškou obce
Mírová pod Kozákovem č. 3/2021 o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství.

Zastupitelstvo obce Mírová pod
Kozákovem bere na vědomí:
1. Výroční zprávu o činnosti ZŠ v Bělé za
školní rok 2020 – 2021.
2. Výroční zprávu o činnosti MŠ na
Chutnovce za školní rok 2020 – 2021.

Dům s pečovatelskou službou
Bělá
Dne 19. 11. 2021 u nás v DPS proběhlo očkování III. posilující dávkou.
Zhoršující situace nám bohužel nedovolila
pořádat jakékoliv akce – ať už to byly kroužky v rámci DPS, které vždy na podzim uskutečňujeme nebo různé akce s hudbou či

výlety. Jediné, co jsme mohli udělat, že jsme
si nazdobili a rozsvítili stromek u DPS.
Všem seniorům v obci přejeme krásné
prožití Vánoc, hodně zdraví a společně si
přejme a doufejme, že bude lépe.
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Jitka Havlíčková,
vedoucí DPS v Bělé

MŠ Chutnovka
Co přinesl podzim do školky
a přípravy na zimu 2021:
Ve školním roce 2021/2022 se nám sešlo
celkem 66 dětí, které byly znovu rozděleny
do tří oddělení. Nejstarších předškoláků,
tedy dětí, kterým do 31. 8. 2022 bude 6 let
a mají povinnou předškolní docházku, je
26 a všichni jsou zařazeni do třídy Soviček.
Ostatní mladší děti i děti nově přijaté byly
věkově namíchány do dalších dvou tříd –
Lištiček a Medvídků. Paní učitelky mají pro
všechny děti na každý den připraveny různé

aktivity podle ročních období vždy k měsíčnímu tématu, které se dále dělí na podtéma
a je každý týden jiné. Je to soubor námětů
a činností, různých her, cvičení, výtvarných,
hudebních, pracovních, literárních, dramatických a tělovýchovných aktivit.

Evropy” byli vyhodnoceni mezi 5 nejlepšími
mateřskými školami v našem kraji. Hlavní
zásluhu na výhrách v obou výtvarných soutěžích má paní učitelka Ivana Ramešová,
která s dětmi obě témata výtvarně zpracovala a dětské výtvory do soutěže poslala.

Letos na podzim jsme zvládli dokončit všech
10. lekcí plaveckého výcviku nejstarších dětí.
Děti se při výcviku učí nebát se vody, foukat
do vody, kopat nohama, udržet hlavu nad vodou, přeplavat bazén na šířku s pomocným
pásem a destičkou, splývat, sjet po skluzavce
a na závěr výcviku si některé děti troufnou i
proskočit obručí do vody. Zaplacení kurzovného i dopravy nám opět zajistila obec, tak
jako každý rok, za což ji děkujeme.

Na podzim měly všechny děti možnost
zúčastnit se různých akcí přímo v naší MŠ.
Se svým programem nás navštívila divadla
Bublifuk, Koloběžka a Pernštejni. Viděli jsme
také zážitkový program s živými ptáčky i
dravci, jen výukový program s pejsky musel
být přesunutý až na jaro.

Velkým úspěchem pro naši mateřskou
školu byla podzimní účast ve výtvarné
soutěži s dopravní tematikou na téma „Zebra se za tebe nerozhlédne”. V té byly za celý
Liberecký kraj vyhodnoceny a odměněni
3 děti z naší mateřské školy speciální cenou. Podobného úspěchu jsme dosáhli i letos v červnu, kde jsme v soutěži „Vlakem do
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očekávání příchodu Vánoc. Již nyní začínají
zdobit vánoční výzdobou všechny prostory
školky uvnitř i před budovou a vyrábějí s
dětmi drobné dekorativní vánoční předměty. Chtěli bychom letos poprvé před Vánocemi uspořádat v naší mateřské škole „VÁNOČNÍ JARMARK”. Konal by se ve čtvrtek
16. prosince venku, před budovou MŠ, mezi
11:30 – 16:00 hod., pouze v případě, že nám
to epidemiologická situace dovolí.
Dále nás čeká hudební pořad pana Vaňka
s vánočním programem, návštěva čerta,
Mikuláše a anděla u nás ve školce a nadílka
dobrot.

Děti se pečlivě připravovaly se svými učitelkami na hudební vystoupení při „Rozsvěcení vánočního stromu”, ke kterému mělo
slavnostně dojít v pátek odpoledne před 1.
adventní nedělí. Bohužel nás už podruhé zastavil zákeřný koronavir a zrušení této akce
kvůli vládním nařízením.
Učitelky i další zaměstnanci mateřské školy se však dále připravují na to, aby děti
prožily celou adventní dobu v radostném
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Postupně budou děti vyrábět přáníčka,
drobné dárečky, péct perníčky, pouštět lodičky ze skořápek ořechů, zdobit stromečky
a zpívat koledy. Na závěr do školky přijede
také Ježíšek s nadílkou dárků.
Závěrem chci v této nelehké době popřát
všem lidem jménem svým i jménem všech
svých zaměstnanců klidné a spokojené prožití vánočních svátků, pevné zdraví a hodně
štěstí a síly do nového roku.
Alena Najmanová
ředitelka MŠ

Projektový den v IQ parku
v Liberci
Dne 11. října 2021 se celá třída dětí předškolního věku zúčastnila projektového
dne ze Šablon II. na téma: „NEPOSEDNÁ
VODA” v IQ parku v Liberci. Námětem
bylo seznámit děti s vlastnostmi vody. Pro
děti byla připravena odborná přednáška

spojená s názornými pokusy, kdy se děti
mohly přímo přesvědčit a poznat základní
a jednoduché fyzikální zákonitosti. Formou
hry a pokusů se seznámily se skupenstvím
vody ať už ve formě kapalné, plynné nebo
tuhé. Měly možnost si přímo na pokusech
vyzkoušet, jaký rozdíl je mezi sladkou a slanou vodou, co se ve vodě vznáší, co plave
nebo co se potápí. Dále si zahrály hru s potápěčem. Pokus spočíval ve změně tlaku v nádobě. Vodní vír – dvě spojené nádoby, kde
byla voda v horní nádobě. Děti měly za úkol
pomocí vodního víru přelít vodu do spodní
lahve. Dvě spojené nádoby – využití hadicové rovnováhy, kdy zvedáním nádob docílily
toho, že balónek umístěný na hrdle nádoby
se buď nafoukl, nebo vyfoukl. Fyzikální zákonitost – přidávání závaží do lodičky do
té doby než se potopí (rozdíl mezi sladkou
a slanou vodou). Hra s leknínem – děti si
vystřihly tvar leknínu, který složily a položily
na vodní hladinu. Květ se rozvinul. Aktivity
děti velice zaujaly.
Ve zbývajícím čase jsme spolu s dětmi navštívili jednotlivá patra zábavního parku,

ZŠ Bělá
Školní rok 2021 – 2022

kde si děti zahrály na požárníky, na stavbaře,
na hudební nástroje, řešily rébusy a hlavolamy. Dále využily skluzavky, houpačky, střílení z děla, kuličkové dráhy, stínové hry, domečky na hraní, makety krajin, měst, nádraží
a další. Největším zážitkem byl pro děti Titanik, zrcadlové bludiště a podmořský svět.
Vyzkoušely si zručnost, rychlost reakce na
zrakový či sluchový signál. Na závěr navštívily vodní svět. Děti odjížděly plné dojmů
a mnozí ihned po příchodu domů pokusy
prováděly spolu s rodiči. Po návštěvě projektového dne jsme v MŠ uspořádali informativní schůzku pro ostatní zaměstnance,
kde jsme předali získané poznatky a zkušenosti. Dále jsme pro děti zhotovili pomůcky
pro činnosti, které děti zaujaly – spojené
nádoby, výroba potápěčů, leknínů atd. Celý
den se dětem velice líbil, byly spokojené,
plné nových zážitků a dojmů a i pro pedagogické pracovníky byl velikým přínosem.
Ivana Ramešová
učitelka 3. oddělení
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Letošní školní rok jsme my všichni v bělské
škole zahájili s elánem a vysokým nasazením. Vše, co jsme si naplánovali na měsíce
září a říjen, jsme i splnili. Uspořádali jsme
exkurze s výukovým programem pro všechny třídy v Sedmihorkách, žáci 2. a 3. třídy
absolvovali plavecký výcvik, žáci 4. a 5. třídy
zase výcvik na dopravním hřišti. Uspořádali
jsme sběr starého papíru a kartonu a sběr
podzimních plodů. Zaslali jsme výtvarné
práce do dvou výtvarných soutěží a v jedné
z nich jsme několikanásobně uspěli. (Výsledky druhé soutěže zatím nejsou známé.)
Všechny třídy se zúčastnily promítání filmu
„Gump, pes, který naučil lidi žít”. Některé třídy
zhlédly divadelní představení v turnovském
divadle a některé třídy navštívily městskou
knihovnu v Turnově, kde se dozvěděly mnohé o fungování knihovny, o literatuře a knížkách. O některých z těchto akcí si můžete
přečíst níže, v příspěvcích mých kolegyň. Bohužel, situace ve společnosti se vzrůstajícími
počty nakažených lidí Covidem 19 nás opět
dostala do období nejistoty. Nejistota nám
bere energii. Řadu naplánovaných akcí nebudeme moci uskutečnit. My učitelé se ale
stále snažíme neučit stylem „narvat” do dětí
co se dá, dokud to ještě jde. Snažíme se vrátit
děti k pravidlům, k mantinelům, ve kterých
se mají pohybovat, ve kterých mají spolupracovat a komunikovat. Neznamená to, že
se neučíme, jak by se mohlo někomu snad
zdát. Naopak, učíme významnou součást života – umět respektovat pravidla, domlouvat
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se, nepokazit práci druhým a vnímat ostatní.
A to je určitě víc, než „probrat” všechnu látku
a „nahustit” ji dětem do hlav. Stále však doufáme, že situace nedojde až tak daleko, abychom museli školu zavřít a učit se distančně.
Krásné vánoční svátky a především pevné
zdraví a také radost z každého plnohodnotně
prožitého dne vám přeje
Mgr. Edita Vondrová a celý kolektiv
zaměstnanců Základní školy v Bělé

dveře knihovny zavřené. Byl nejvyšší čas seznámit je s uspořádáním, chodem a pravidly
dětského oddělení knihovny a pokusit se je
„nalákat” do zajímavého světa knih. Knihovnice paní Kordová, které tímto moc děkujeme, pro ně vytvořila poutavý seznamovací
dvouhodinový program, pomocí něhož se
mohli „plavit” po různých ostrovech žánrů
zastoupených v dětském oddělení, vysvětlili si pravidla půjčování knih a pak si mohli
zkusit vybrat svoji první „knihu z knihovny”
a začíst se do ní. Na závěr děti obdržely ještě

hezký dáreček – knihu o stromech. Třeťáci
byli nadšeni !

Podzimní sběr starého papíru
a kartonu

Stejně pěkný a poutavý program pak uspořádala knihovna také pro žáčky první a druhé třídy. Doufáme, že bude naše spolupráce
pokračovat úspěšně i nadále.

V naší škole v Bělé opět proběhl tradiční podzimní sběr papíru a kartonu. Děti i jejich rodiče se opravdu činili. Během říjnového týdne
se chodby školy zaplnily balíčky papíru. Do
jejich odvozu se zapojili žáci 4. a 5. třídy. Při
této příležitosti třídní učitelé s dětmi probrali důležitost třídění odpadů. Žáci páté třídy
si na téma „Proč sbíráme papír” připravili pro
ostatní třídy krátkou prezentaci. Celkem se
vybralo 4 070,25 kg. To znamená, že naši žáci
„zachránili” 81 stromů  (50 kg papíru nahradí 1 strom o průměru 14 cm a dlouhý 8
m). Těšíme se už nyní na jarní sběr. 

Mgr. Eva Měkynová
třídní učitelka 3. třídy

Svatý Martin

Spolupráce s Městskou
knihovnou Antonína Marka
v Turnově
Současnou „zvláštní dobou” poněkud utrpěla naše spolupráce s Městskou knihovnou
Antonína Marka v Turnově, která nás často
zve na zajímavé besedy, představování nových knih a programy pro rozvoj dětského
čtenářství. Epidemiologická opatření způsobila, že letošním třeťákům zůstaly dosud

strana 10

Martin jede na koni, podkůvky mu zazvoní… Toto je úryvek z písně, která ve čtvrtek
11. listopadu zněla naší školou. Legendu
o sv. Martinovi si připomínáme každoročně
hlavně kvůli jejímu poselství. Pomoc druhému a štědrost je téma, které je aktuální v každé době. Žáci z páté třídy zahráli legendu
v divadelním provedení ostatním, všem se
moc líbila. Ve zbytku dne si žáci vyráběli papírové koníky.
Mgr. Šárka Mašková
třídní učitelka 5. třídy
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Lucie Pohlová
asistentka pedagoga

Věděli jste, že:
• Každý občan vyprodukuje za rok
150 – 200 kg odpadu, z toho 30 kg
papíru! 
• Z jednoho stromu se vyrobí 80
000 archů papíru A4. 
• Jeden vzrostlý strom vyprodukuje
za den 7000 l kyslíku, což pokryje
denní spotřebu 50 lidí. 
• Papír je možné recyklovat 7 krát. 
• A co z toho vyplývá?
• Sběr papíru má pro přírodu,
potažmo i pro nás všechny
skutečný význam. 
• Děkujeme všem, kteří se do této
akce zapojili. 

Plavecký výcvik

Kulturní akce bělské školy

Od začátku září do poloviny listopadu probíhal pro žáky druhého a třetího ročníku plavecký výcvik. Do bazénu v Turnově i zpět do
školy jsme jezdili objednaným autobusem.
Každá třída plavala vždy 60 minut čistého
času. Žáci se učili třem základním plaveckým stylům (kraul, znak a prsa) a některým
skokům do vody. Ta třída, která právě neplavala, měla k dispozici prostory herny nad
bazénem, které využívala jako učebnu.

Během září proběhla v tělocvičně naší školy
„rytmická show”, při které byly děti přímo
vtaženy do známých písniček, mohly si zazpívat, zabubnovat, zatleskat a nakonec
i zatancovat. Sedět nezůstal nikdo a všichni
odcházeli s úsměvem na rtech.

Lekcí bylo celkem deset – osm výukových
a dvě závodní. Jedny závody se plavaly na
vytrvalost a druhé na rychlost. Trenér a instruktor pan Robert Havlín bělské žáky po
celou dobu výcviku velice chválil za jejich
obratnost, vytrvalost a houževnatost.

Všichni jsme byli spokojeni, že letošní výcvik
nebyl předčasně ukončen jako ten loňský.
Mgr. Barbora Bulířová
třídní učitelka 2. třídy

Honzovi a krásné Madlence”. Děti byly z příběhu plného písniček, pohádkových bytostí
a spravedlnosti nadšené a herce odměnily
velkým potleskem.
Všichni jsme vděční, že vzhledem k epidemiologické situaci můžeme kulturní představení navštěvovat, a dětem tak zprostředkovat důležité emocionální a sociální prožitky.

V říjnu jsme navštívili turnovské kino a filmové představení „Gump, pes, který naučil
lidi žít”. Šlo o dojemný, poučný a velmi realistický snímek, který nás všechny donutil
k zamyšlení se nad tím, čeho všeho je člověk schopen a jak nám, lidem, dávají zvířata
znovu a znovu šanci. Děti i my dospělí jsme
byli plni dojmů a i několik dní po filmu jsme
se k němu stále vraceli. Do kina i zpět jsme
šli pěšky podél potoka Stebénky a užili jsme
si krásnou podzimní krajinu.
V listopadu doplnili druháci a třeťáci seznam kulturních akcí o návštěvu divadla
v Turnově. Zhlédli představení „O chytrém
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Mgr. Barbora Bulířová
třídní učitelka 2. třídy

Obecní knihovna
Milí čtenáři, rády bychom Vám s blížícími se
Vánoci popřály krásný advent a do nového
roku pak především pevné zdraví, štěstí
a hodně času na čtení. Pokud by Vám Ježíšek pod stromeček zapomněl donést nějakou knihu, kterou jste si přáli, zastavte se
v novém roce u nás v knihovně, kde bude
k dispozici spousta novinek a kde společně
určitě něco hezkého vybereme. Otevřeno
budeme mít ještě ve čtvrtek 23.12.2021
a poté se na Vás budeme těšit po novém
roce, ve čtvrtek 6.1.2022. Dále pak pravidelně každý čtvrtek od 16:30 do 17:30 hod. !

staré zlaté časy. Turnaj jsme v sestavě Olda
Macháček st., Aleš Zeman, Michal Pekař
a Jarda Havlíček vyhráli.
23. října 2021 se konal na hřišti na Chutnovce za účasti 15 šachistů všech úrovní
výkonnosti 2. ročník chutnovského turnaje
v bleskovém šachu. Akce se opět vydařila,
přestože nás chladné počasí zahnalo do
garáže. Letos jsme mezi hráči uvítali i dlouholetého patrona turnovského šachu, pana
Zikudu. Šachoví mistři si tentokrát prohodili
pořadí – vyhrál Standa Lamač, druhý byl Tomáš Brouček. Třetí místo obsadil po skvělém

Jitka Macounová a Kamila Drahoňovská

Chutnovka
Nohejbalový oddíl Dynamo se letos zúčastnil dvou kvalitně obsazených turnajů. V Pilínkově jsme zůstali těsně pod stupni vítězů,
ale v Chocnějovicích už jsme si připomněli

výkonu chutnovský rodák Luděk Plecháč.
Děkuji všem za účast a těším se na příští
ročník. Pokud by měl někdo zájem se příště zúčastnit, může mě kontaktovat na tel.
728 876 586.
Jaroslav Havlíček

JPO Mírová pod Kozákovem
Podzim přinesl výjezdové jednotce několik událostí. Nejzávažnější byla 5. 11. 2021
v osadě Podchloumek, kde hořela stodola.
Událost byla oznámena ve 03:20 hod. a naše
jednotka pomáhala s likvidací požáru a záchranou majetku, dále jsme zřídili čerpací
stanoviště na požární nádrži v Bělé na doplňování cisteren vodou. Po uhašení požáru
byla ještě provedena dohlídka místa události do dopoledních hodin.
Akce schopnost JPO byla prověřena také
21. 10. 2021, kdy silný vítr způsobil několik
mimořádných událostí nejen v Libereckém

kraji. Naše jednotka byla operačním střediskem vyslána na čtyři události, při kterých
hasiči odstraňovali popadané stromy a větve na pozemních komunikacích.
Velitel JPO Mírová p. K. Aleš Zeman
(foto: HZS Lib. kraje)

Soutěže TFA
V letošním roce bylo soutěžení v hasičských
disciplínách TFA opět omezeno koronavirovou situací. I přesto se ale uskutečnilo
několik závodů, včetně mistroství ČR dobrovolných hasičů ve Svitavách. Zde SDH Bělá
skvěle reprezentovala Bára Dorňáková, která se umístila na krásném 12. místě v kategorii žen. Druhý člen sboru Oldřich Macháček závod nedokončil.
Oba zmiňovaní si účast vybojovali na krajské soutěži v Rychnově u JBC, kde shodně
obsadili druhá místa ve svých kategoriích.
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zvědaví, ptali se nás, co sázíme,” doplňuje
Hudská.
Spolek stromy nejen sází, ale také se o ně
následně stará. Pečuje také o les, drobná
políčka, zakládá komposty a sdílené chovy
slepic (www.zazemi-turnov.cz).

Oběma členům děkujeme za jejich výkony
a doufáme, že v únoru budeme moci uspořádat naší soutěž „zimní TFA Bělá”.
Aleš Zeman
velitel JPO

Ze Zaholic do Bělé novou alejí
spolu s Rohlik. cz

Výsadbu v rámci realizace offsetového projektu „Život zpátky do polí – alej Bělá, U tří
kamenů” finančně podpořila firma Rohlik.
cz, která tímto přispěla ke snížení uhlíkové
stopy svých produktů. Projekt byl realizován v rámci programu Offsetujeme CO2
(www.offsetujemeco2.cz).
K výsadbě se přidalo celkem šest rodin
z blízkého okolí, převážně ze Zaholic. Chceme jim tímto poděkovat za milé společenství, které s námi tvořili nejen při práci, ale
i při polívce u ohýnku a tak vůbec při tak
vyvedeném podzimu.
Anna Hudská

Alej tvoří 40 stromů – směs nejširšího sortimentu jedlých dřevin a mezi nimi pár desítek keřů: jabloně, hrušně, švestky, třešně,
aronie, višně, kaliny, klokoč, dříny, lísky atd.
„Všechno je k jídlu, jak si přál pan starosta
a jak i my sázíme aleje nejraději,” říká Anna
Hudská ze spolku ZAzemí, který stromoví
vysadil.

Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje

„Ta cesta tam vždycky byla, ale nikdy jsem
tam nikoho neviděla jít, myslím, že o ní
opravdu málokdo věděl. Ale jak jsme se tam
začali v rámci příprav pohybovat, ze dne
na den to tam žilo – prošly desítky lidí, byli

Úsilí všech zaměstnanců Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje o získání
akreditačního osvědčení v oblasti kvality
a bezpečí poskytované péče bylo korunováno úspěchem. Členové Spojené akreditační

komise v uplynulých dnech navštívili pracoviště výjezdových základen ZZS LK, kde
prověřovali kvalitu a bezpečí poskytované
péče či soulad s legislativními a odbornými
normami.
A byli spokojeni. Předseda představenstva
SAK Ivan Staněk tak 30. listopadu 2021 předal osvědčení o získání akreditace. „Jsem
opravdu rád. V minulých měsících jsme se
na akreditaci všichni poctivě připravovali,
nastavili jsme řadu nových procesů a pravidel. V tuto chvíli můžeme říct, že jsme v České republice jediná záchranka s platným akreditačním osvědčením. To dokládá mimo
jiné zejména kvalitu našich služeb a také to,
že máme správně nastavená veškerá vnitřní pravidla jako je například oznamování
nežádoucích událostí, nakládání s nebezpečným odpadem, a podobně,” vysvětlil
ředitel Kramář. Zároveň poděkoval všem
zaměstnancům záchranky za opravdu odpovědný přístup nejen k akreditaci, ale zejména za to, že svou práci dělají tak, že k ní
akreditační komise neměla výhrady. „Starost

o bezpečí a kvalitu námi poskytované péče
je nikdy nekončící proces. Ale určitě stojí za
to,” dodal.
ZZS LK také „představila” další vůz RV Škoda
Kodiaq, který v těchto dnech přibyl do její
flotily. Za pacienty v něm bude jezdit lékařská posádka z liberecké základny. Je vybaven stejně jako ostatní vozy RV, to znamená,
že nebude sloužit pro přepravu pacientů
a v nástavbě tedy není lůžková úprava, jsou
v něm ale veškeré přístroje, které může lékař
v terénu potřebovat. „Podařilo se nám tak
konečně obnovit a sjednotit všechna výjezdová vozidla včetně záložních. Naše lékaře
a záchranáře už neuvidíte na silnicích v jiných vozech než Škoda Kodiaq a Mercedes
Benz,” uvedl Kramář.
„Obnovu vozového parku Zdravotnické
záchranné služby Libereckého kraje jsme
započali před třemi lety. Díky tomu mohou
naši záchranáři vyjíždět na pomoc lidem
v moderních sanitách. Jejich práce je nesmírně náročná, a o to víc se to projevuje

ZZS LK má akreditaci svědčící
o kvalitě služeb
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v době koronavirové pandemie. Enormního nasazení zdravotníků si nesmírně vážím
a velice jim děkuji,” uvedl hejtman Martin
Půta. A doplnil ho radní pro resort zdravotnictví Vladimír Richter: „Investice do modernizace Zdravotnické záchranné služby
Libereckého kraje jsou naší prioritou. Díky
tomu můžeme snižovat dojezdové časy záchranářských vozidel a zkvalitňovat zásahy
zdravotníků. Kvalitní zdravotní péče se tak
dostane ke každému z více než 450 tisíc lidí
žijících v Libereckém kraji.”
Záchranáři také předali další svou samolepku „Pomohl jsem zachránit lidský život”,
kterou oceňují ty, kteří se zvlášť duchapřítomně a správně zachovali při pomoci jiným
v nouzi. Dostal ji od nich Jiří Žďárský, který
dne 18. 9. 2021 zcela příkladně zavolal přes
aplikaci Záchranka zdravotnickou pomoc
muži, který náhle zkolaboval na nohejbalovém hřišti. Zároveň s pomocí operátorky na
telefonu vedl resuscitaci.

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

Policie ČR
Zabezpečte svůj majetek
proti krádežím vloupáním do
nemovitostí
Semilsko: Policisté varují (nejen) majitele rekreačních objektů, rodinných domů a bytů
před krádežemi vloupáním !!!
S přibývajícími případy vloupání nejen do
rekreačních objektů na Semilsku apelujeme na majitele chat, chalup, rodinných
domů a bytů, aby si řádně zabezpečili svůj
majetek.
Množí se případy krádeží vloupáním, kdy
v souvislosti s tím často dochází i k poškozování věcí a k porušování domovní svobody.
V některých případech pachatel překoná
nedostatečné zabezpečení a vnikne do objektu, kde se pohybuje, konzumuje potraviny a při odchodu odnese věci, které se dají
zpeněžit.
Objevují se i případy, kdy pachatel vnikne
do objektu i přesto, že jsou jeho obyvatelé
doma (většinou v nočních hodinách, kdy
lidé spí). Nezvaný návštěvník vejde do neuzamčené nemovitosti a odnese si cennosti,
které se nachází poblíž vchodových dveří
nebo ty, které mají obyvatelé soustředěné
na jednom místě v bytě (kabelky, peněženky, klíče od vozidla apod.).
Dle statistiky jen v Libereckém kraji došlo
od začátku letošního roku do konce měsíce
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října k celkem 535 krádežím vloupáním do
nemovitostí. Z toho ve čtrnácti případech
do ubytovacích objektů, v třiceti osmi případech do bytů, v šedesáti čtyřech případech
do víkendových chat a v padesáti případech
do rodinných domů. Dále pak 321 krádeží
vloupáním bylo provedeno do ostatních
objektů, jako jsou například garáže, sklepy,
kůlny, dílny, různé provozovny apod.

Policie ČR (nejen) majitelům
nemovitostí doporučuje:
• Zabezpečte si řádně svoji nemovitost
pokaždé, když ji opouštíte.
• K zabezpečení rekreačních objektů
použijte mechanické zábrany.
• Neváhejte investovat do elektronické
ochrany.
• Pamatujte na pojištění nemovitostí proti
krádeži.
• Na noc zamykejte všechny vchodové
dveře.
• V přízemí svých obydlí zabezpečte okna
proti vniknutí nezvané osoby.
• Cennější věci v domácnosti nikdy
nenechávejte u vchodových dveřích
nebo v blízkosti oken.
• V rekreačních objektech nenechávejte
věci, které mají větší hodnotu a dají se
zpeněžit.
• Pro případ odcizení věcí si pořiďte
fotodokumentaci cenností a zapište si
jejich výrobní čísla.
• Než vstoupíte do svého rekreačního
objektu, nejprve jej zkontrolujte z venku,
zda nejsou poškozeny možné přístupové
cesty dovnitř (všechny venkovní dveře

i balkonové, okna apod.).
• Při podezření z vloupání ihned
kontaktujte Policii ČR (158) a zásadně
nevstupujte do objektu !!!
• Pokud zjistíte, že jste byli okradeni až po
vstupu do obydlí, nemanipulujte s věcmi
a ponechte vše ve stavu, v jakém jej
zanechal pachatel.
• Více informací naleznete na mobilní
aplikaci „Zabezpečte se”.
nprap. Martina Frýdová
vrchní inspektor

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
LIBERECKÉHO KRAJE
Kancelář ředitele krajského ředitelství
Oddělení tisku a prevence
působiště: Územní odbor semily
Vysocká 225, 513 01 Semily
+420 974 475 208
+420 723 011 182
martina.frydova@pcr.cz
www.policie.cz

Mobilní aplikace
Představujeme naši novou službu pro občany a návštěvníky naší obce.
Chcete být informováni o aktualitách z našeho webu ? Chcete mít k dispozici důležité informace z obce ve vašem chytrém telefonu ?
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Služby Czech point, ověřování
– Obecní úřad poskytuje
následující služby:
• ověřování pravosti podpisu, shodu opisu
nebo kopie s listinou;

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

• výdej pytlů na tříděný a komunální odpad;

Právě pro vás je určena naše nová mobilní
aplikace – V OBRAZE.
Aplikace vám přináší přehled aktualit
z webu naší obce, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných
akcích a můžete si prohlédnout fotografie
nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce. Do aplikace se nemusíte registrovat, neposkytujete žádná osobní data.

1. Ve vašem telefonu si otevřete aplikaci
Obchod Play nebo App Store.
2. Do vyhledávacího okna zadejte název
„V OBRAZE”.
3. Klikněte na Instalovat.
4. Po nainstalování klikněte na položku
Otevřít (povolit oznámení).
5. Po otevření přidejte vaši obec. Lze
sledovat i více obcí a měst.
6. Po výběru obce se data z webu
automaticky nahrají do aplikace.

Jaké informace v aplikaci najdete ?
•
•
•
•

Pozvánky na kulturní a sportovní akce,
fotogalerie,
aktuality,
záznamy z úřední desky.

Aplikaci si můžete stáhnout pomocí
odkazů,
nebo
QR
kódů.
Více informací, například jak nastavit
sledování naší obce v aplikaci najdete na
www.aplikacevobraze.cz.

Co k aktivaci aplikace potřebujete ?
• Mít chytrý telefon nebo tablet
s operačním systémem Android či iOS,
• přístup na internet,
• místo v úložišti telefonu cca 13 MB.
Jak si aplikaci stáhnout z Google Play
nebo z App Store ?
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• příjem plateb místních poplatků: za
odpady, psy, z ubytovací kapacity,
z rekreačního a lázeňského pobytu;
Žádáme majitele psů, aby
z důvodu bezpečnosti nenechávali
své psy volně pobíhat po vsi.

• 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).

strana 21

Z celého srdce přejeme
příjemné prožití svátků vánočních,
hodně zdraví,spokojenosti a úspěšné
vkročení do nadcházejícího
roku 2022.

kalendář 2 0 2 2
leden

březen

d u ben

7 14 21 28

4 11 18 25

Po

3 10 17 24 31

Út

4 11 18 25

1 8 15 22

1 8 15 22 29

5 12 19 26

St

5 12 19 26

2 9 16 23

2 9 16 23 30

6 13 20 27

Čt

6 13 20 27

3 10 17 24

3 10 17 24 31

7 14 21 28

7 14 21 28

Pá

7 14 21 28

4 11 18 25

4 11 18 25

1 8 15 22 29

So

1 8 15 22 29

5 12 19 26

5 12 19 26

2 9 16 23 30

Ne

2 9 16 23 30

6 13 20 27

6 13 20 27

3 10 17 24

KVĚTEN

ČERVEN

ČERVENEC

srpen

Po

2 9 16 23 30

6 13 20 27

4 11 18 25

1 8 15 22 29

Út

3 10 17 24 31

7 14 21 28

5 12 19 26

2 9 16 23 30

St

4 11 18 25

1 8 15 22 29

6 13 20 27

3 10 17 24 31

Čt

5 12 19 26

2 9 16 23 30

7 14 21 28

4 11 18 25

Pá

6 13 20 27

3 10 17 24

1 8 15 22 29

5 12 19 26

So

7 14 21 28

4 11 18 25

2 9 16 23 30

6 13 20 27

Ne

1 8 15 22 29

5 12 19 26

3 10 17 24 31

7 14 21 28

ZÁŘÍ

strana 22

únor

ŘÍJEN

Po

5 12 19 26

3 10 17 24 31

Út

6 13 20 27

St
Čt

L I S TO PA D

PROSINEC

7 14 21 28

5 12 19 26

4 11 18 25

1 8 15 22 29

6 13 20 27

7 14 21 28

5 12 19 26

2 9 16 23 30

7 14 21 28

1 8 15 22 29

6 13 20 27

3 10 17 24

1 8 15 22 29

Pá

2 9 16 23 30

7 14 21 28

4 11 18 25

2 9 16 23 30

So

3 10 17 24

1 8 15 22 29

5 12 19 26

3 10 17 24 31

Ne

4 11 18 25

2 9 16 23 30

6 13 20 27

4 11 18 25

strana 23

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 4/2021 byla 30. 11. 2021
Tisk: Tiskárna a Knihárna Zaplatílek, Vesec 66
Distribuce: Česká pošta, s. p.
výtisk je dodáván do každé domácnosti v obci Mírová pod Kozákovem

