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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

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

letošní jaro se „probudilo“ do úplně jiné podoby, než na kterou jsme vůbec kdy byli
zvyklí. Šíření nového typu koronaviru COVID-19 nepoznamenalo pouze život u nás
v Mírové či v naší republice, ale ochromilo téměř celý svět. Rychle se šířící nákaza
přiměla vlády zasažených států přistupovat k mnohdy bezprecedentním opatřením
a ani u nás tomu nebylo jinak, když došlo k největším omezením v historii naší země.
My obyčejní občané jsme pak byli postaveni před výzvu osobní, ale především společenské odpovědnosti. Všichni jsme byli nuceni změnit životní rytmus a samozřejmé věci, jako je volný pohyb, setkávání se s přáteli či volnočasové aktivity, úplně
vypustit. Rád bych poděkoval vám všem, kteří jste s respektem a pochopením přijali
nutná opatření a dodržovali jste je. Osobní zodpovědnost a zároveň solidarita vůči
ostatním je totiž základem toho, abychom společně tuto nelehkou situaci zvládli.
Navíc věřím, že to, co jsme si v minulých týdnech dokázali odříct, pro nás získá novou cenu a stane se vzácnější.
I přesto, že panika rozhodně není na místě, obezřetnost i nadále ano. Proto Vás bez
ohledu na to, jaký názor na celou situaci a preventivní opatření s ní spojená máte,
prosím o jejich respektování a dodržování. Jen tak se budeme moci, a pevně doufám, že v co nejkratší době, vrátit k normálnímu životu, v létě si užít zasloužené dovolené či posezení s přáteli tak, jak jsme byli zvyklí.
Přeji Vám všem pevné zdraví a v rámci možností i pěkné léto!

Jaroslav Votrubec
starosta obce Mírová pod Kozákovem
Mateřská škola na Chutnovce – 481 322 982
Základní škola v Bělé – 481 322 055
DPS v Bělé - 481 363 071 (072)
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Informace z obecního úřadu

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

zjištěno, že kontejner nevyužívají
pouze občané obce Mírová pod Kozákovem, ale i naprosto cizí občané
pravděpodobně z okolních obcí.
Děkujeme za pochopení.

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 hod. 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.

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

Prosíme všechny občany, kteří do
dnešního dne neuhradili vyúčtované
vodné, aby tak urychleně učinili.

SBĚR POUŽITÉHO
A VYŘAZENÉHO
ELEKTROODPADU BUDE
PROBÍHAT V TERMÍNU
OD 1. 5.–30. 5. 2020 OD 7:00
DO 14:00 HOD. U SKLADU
OBECNÍHO ÚŘADU Mírová
pod Kozákovem.
• Televize, monitory, lednice, mrazáky,
sporáky, vysavače, akumulátory, tiskárny,
mikrovlnky, rádia, bojlery atd.

Vítání občánků
V letošním roce se vítání občánků s ohledem na aktuální situaci kolem šíření koronaviru COVID-19 přesouvá na podzimní
období. O jeho konání budou všichni účastníci informováni předem.
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Do aplikace se nemusíte registrovat, neposkytujete žádná osobní data a její používání
je ZDARMA.

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!!!

Jaké informace v aplikaci najdete?
• aktuality
• záznamy z úřední desky
• pozvánky na kulturní a sportovní akce
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

Nová zkušební verze služby
pro občany – aplikace
„V OBRAZE“

Jak si aplikaci stáhnout z Google Play
nebo z App Store?

Víc než kdy jindy jsme si nyní uvědomili, jak
důležité je mít aktuální informace a sledovat,
co se v okolí děje – jednoduše řečeno být
„v obraze“. Zřídili jsme proto pro občany, ale
i návštěvníky naší obce novou službu, a to
online informace do mobilních telefonů.
Tato služba je prozatím pouze ve zkušební verzi. Pokud o ní bude projeven zájem
veřejnosti, budeme ji i nadále provozovat.
Aplikace „V OBRAZE“, kterou si můžete
ZDARMA stáhnout do svých chytrých mobilních telefonů, přináší přehled aktualit
z webu obce. Ihned upozorní na nově vložené zprávy, dozvíte se včas o pořádaných
akcích či si můžete prohlédnout fotografie
nebo dokumenty vyvěšené na úřední desce
obce.

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 obec Mírová pod
Kozákovem. (Pokud máte zájem, lze
sledovat i více obcí a měst.)
6. Po výběru obce se data z webu
automaticky nahrají do aplikace.

strana 5

Koronavirus v Mírové pod
Kozákovem
Ani nás na Obecním úřadě v Mírová pod Kozákovem neminuly problémy, které s sebou
přinesla pandemie koronaviru COVID-19.
Nejprve jsme se museli potýkat, stejně jako
zbytek republiky, s nedostatkem ochranných pomůcek. Z roušek, respirátorů a dezinfekce se totiž téměř přes noc stala nedostatková komodita, kterou nebylo možné
zajistit pro zaměstnance OÚ, DPS, Jednotku
požární ochrany Mírová pod Kozákovem
ad., natož pro další občany, zejména pak
seniory. Alespoň v případě roušek, které
vláda nakázala na veřejnosti nosit, jsme si
zpočátku pomohli sami. Na obecním úřadě jsme místo počítačů zapnuli šicí stroje
a během pár dnů ušili více než 150 roušek.
S prosbou o pomoc jsme se také obrátili na
zaměstnankyně základní a mateřské školy,
které již v tu dobu měly svá zařízení zavřená
a nemohly se tedy věnovat dětem. Velký dík
za tuto pomoc patří všem z mateřské školy, která nám dodala celkem 100 ks roušek
a paní ředitelce Vondrové ze základní školy,
která ušila 50 ks roušek. Velmi potěšeni jsme
byli i nabídkou ze strany veřejnosti, kterou
jsme zpočátku pandemie taktéž rádi využili – děkujeme tedy paní Kostříkové, Palové,
Procházkové a Pivrncové za dodání vlastnoručně ušitých roušek. Všechny ušité roušky
jsme nejprve telefonicky, společně s nabídkou pomoci s nákupem, vyzvednutím léků
a zajištění dalších životních potřeb, nabídli
seniorům v obci a těm, kteří o ně projevili
zájem, dovezli. Zbytek jsme posléze dali

k dispozici i dalším spoluobčanům, kteří si je
mohli vyzvedávat přímo před budovou OÚ
spolu s dezinfekcí, kterou se nám v dalších
dnech podařilo zajistit, i když v omezeném
množství. Pro všechny občany jsme tedy
zpočátku měli pouze 40 l dezinfekce na
plochy a 39 l dezinfekce na ruce. Postupem
času se nicméně situace zlepšovala a my
jsme tak byli schopni zajistit 3000 ks jednorázových roušek, 2000 ks jednorázových
rukavic, 20 ks respirátorů bez ventilu FFP2 či
500 m role filtru s ochrannou FFP1.
Pomoci jsme se nakonec dočkali i od Libereckého kraje, který nám prostřednictvím
ORP Turnov, PČR Turnov či HZS Turnov dodal 48 l dezinfekce, 450 ks jednorázových
roušek, 2 050 ks nanofiltrů, 5 ks ochranných
brýlí a sadu RAPID rychlotestů, kterou použily naše ošetřovatelky v DPS.

obec@mirova.cz. Rádi Vám se vším pomůžeme!!!

školy, a to jak v šití roušek pro naše seniory,
tak i pracovních nabídkách pomoci.

Zároveň žádáme všechny naše spoluobčany, aby nás informovali, pokud vědí o někom, kdo tuto pomoc potřebuje a nemohou
jim ji zajistit rodinní příslušníci nebo sousedi. Děkujeme za spolupráci.

Myslím, že situaci ustojíme, i když ještě zdaleka není vyhráno. Tímto i děkuji našim seniorům za zodpovědný přístup a dodržování
pravidel a nařízení. Společně to zvládneme!

Dům s pečovatelskou službou
Bělá

Pomoc seniorům

Situace, která změnila svět, se nevyhnula
ani našemu DPS a jeho obyvatelům. Situace se každým dnem měnila a pro naše
seniory to nebylo jednoduché - pandemie
totiž změnila jejich psychiku a začal převládat strach jako u velké většiny lidí. I přesto
všechno doufám, že to nejhorší jsme všichni
společně zvládli. Velké díky patří našim pečovatelkám, které situaci nevzdaly a i přes
řešení svých problémů, jako bylo psaní úkolů s dětmi apod., zachovaly klidnou hlavu
a pečovatelská služba mohla fungovat stále.
Testy, které nám dodal Liberecký kraj, navíc
všechny naše pečovatelky ujistily, že jsou na
nový typ koronaviru negativní, a mohou tak
bezpečně pracovat dál.

S ohledem na aktuální situaci kolem šíření
koronaviru COVID-19 nabízíme občanům,
především seniorům, obce Mírová pod Kozákovem pomoc např. s nákupem, vyzvednutím léků apod. V případě, že o tuto službu
máte zájem, kontaktujte nás na telefonních
číslech: 481 321 677, 481 321 681 či e‑mailu:

Dále bych na tomto místě ráda poděkovala
panu starostovi, který nám sehnal dezinfekce či antibakteriální mýdla do společných
prostor i každého bytu a postupně i další
věci, jako jsou ochranné brýle nebo nanofiltry. Taktéž si velmi vážím pomoci všech
z mateřské školy a paní ředitelce ze základní

Nyní, když se situace postupně uklidňuje, už
jsme schopni zajistit dezinfekci, jednorázové roušky i nanofiltry do šitých roušek, které
představují stejnou míru ochrany jako respirátory třídy FFP 1.

strana 6

Po Vánocích jsme uspořádali besedu o požární ochraně. Přednášel nám velitel hasičů
obce Mírová pod Kozákovem pan Zeman.
Beseda se týkala používání běžných věcí
v domácnosti, jako je konvice, sporák, ale
třeba i nabíječky na mobilní telefon atd. Dále
jsme se například dozvěděli, jak postupovat,
pokud vzplane oheň na pánvi. Beseda se
nám velice líbila.
Jitka Havlíčková, vedoucí DPS

Knihovna DPS Bělá
Otevírací doba: každé sudé úterý
od 15:00 do 17:00 hod.
Bližší informace lze získat na tel.:
606 430 539.

MŠ Chutnovka
Netradiční a zvláštní JARO
v Mateřské škole na Chutnovce
Jak už to tak v životě chodí, člověk míní
a příroda mění. Jako každý rok, tak i letos
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Nestačili jsme tak absolvovat plno akcí, na
které jsme se velmi těšili, například: návštěvu knihovny ve Vesci, velikonoční dílny pro
rodiče s dětmi, cirkusové představení se zvířátky, různá divadla a naučná představení
pro děti, lehkoatletický trojboj mezi mateřskými školami či dopravní hřiště. V současné
době není vůbec jisté, zda budou povolené
akce pro více dětí a lidí, zda tedy budeme
moci uskutečnit školní výlet na zámek do
Mnichova Hradiště, zda a jak se rozloučíme
se školáky apod. S největší pravděpodobností odpadnou tradiční jarní „Besídky pro
rodiče“, nebudeme moci navštívit seniory
v DPS Bělá s naším kulturním programem
a odpadne nám i „Den otevřených dveří“.

záclon, nádobí, dekorací až po stěny, plochy
kliky, dveře, podlahy, prostě všechno. Poté
jsme dostaly za úkol ušít několik desítek
roušek, které na počátku epidemie nebyly
vůbec k sehnání a obec je potřebovala hlavně pro seniory. Všechna děvčata ze školky se
tohoto úkolu zhostila na výbornou, za což
jim patří velké poděkování! Pak jsme dostaly nápad, že nebudeme čekat na léto, kdy
k tomu mělo dojít, ale že si už teď vymalujeme celou přístavbu, kde bývají nejmladší
děti z 1. oddělení Lištiček. Hodní chlapi od
obce nám prostory vymalovali a my, děvčata, jsme si vše uklidily a nazdobily. Poté jsme
se pustily do úklidu dvou velkých skladů
s hračkami a pomůckami, jak v budově, tak
na zahradě. Obec nám přistavěla kontejner
a mohlo se začít třídit, vyřazovat nepotřebné a staré věci a předměty, rovnat, řadit,
přestavovat, mýt, čistit apod. Dalším velkým
úkolem bylo vytvoření záhonů pro děti na
pěstování různých druhů květin, bylin a zeleniny. Místo se muselo zrýt, odplevelit,
přivézt novou hlínu, koupit semínka, předpěstovat sazeničky, zasít, zasadit, uhrabat
a zalévat. Je to letos poprvé, co jsme chtěly
s dětmi začít něco pěstovat, aby si mohly
samy zažít, jaké to je těžké, než něco vyroste a co vše se musí udělat, aby byl z rostlin
užitek.

Děti tedy musely zůstat doma, ale my,
všechny holky z naší školky, jsme nezahálely. Za dobu, kdy je školka uzavřená, jsme
stihly udělat plno práce. Ze všeho nejdřív
jsme celou mateřskou školu vydezinfikovaly a to pořádně. Vzaly jsme to od nábytku,
hraček, pomůcek, koupelen, prádla, oken,

V době uzávěrky „Zpravodaje“ jsme všichni
stále čekali na rozhodnutí vlády a na vydání
metodiky s přísnými hygienickými pokyny
k tomu kdy a za jakých podmínek budeme
moci mateřskou školu znovu otevřít. Je jasné, že se zřejmě neobejdeme bez roušek,
rukavic, litrů dezinfekce na ruce, hračky,

jsme měli naplánováno plno krásných a zajímavých akcí nejen pro děti, ale i pro rodiče
a veřejnost. Jenže přišla doba koronavirová
a vše se obrátilo vzhůru nohama. A to nejen
ve světě a v naší zemi, ale i v naší mateřské
škole. Po stále se zhoršujících epidemiologických podmínkách v celém státě, po
všech vydaných mimořádných opatřeních
jak vládou, tak jednotlivými ministerstvy, po
uzavření vysokých, středních i základních
škol, jsme museli od 16. března letošního
roku uzavřít i naši Mateřskou školu na Chutnovce.
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předměty, že bude nutný každodenní úklid
všech povrchů dezinfekcí a případný provoz
bude těmito nařízeními velmi ztížen.
Letošní „Zápis nových dětí k předškolnímu
vzdělávání“ proběhne netradiční formou.
Rodiče si mohou patřičné dokumenty stáhnout z webu MŠ pod obcí a vyplněné zaslat
elektronicky, poštou nebo je pouze předat
v určený den ředitelce v mateřské škole.
Jsme zvědaví, kolik dětí se nám v této stále
ještě těžké době přihlásí k docházce od nového školního roku.
Tentokrát ještě nevíme kdy a jak dlouho
bude MŠ uzavřena v době letních prázdnin,
zda to bude celých 5 týdnů tak jako každý
rok, nebo zda se uzavření zkrátí. Vše závisí
na tom, jak se bude vyvíjet epidemiologická
situace, jaké podmínky bude nutné dodržet,
kolik rodičů bude potřebovat i o prázdninách umístit dítě do předškolního zařízení,
na dohodě se zřizovatelem atd.

I přes velmi nepříznivé počasí, které panovalo, se všem organizátorům podařilo pro děti
připravit vhodné podmínky na tuto akci.
Všichni instruktoři v čele s hlavní organizátorkou této akce, paní Hanou Machkovou,
se dětem profesionálně věnovali, a to nejen
na svahu, ale i v době přípravy a navlékání
do přezkáčů, lyží, ochranné helmy, upnutí
oblečení, rukavic, ale i během přestávky na
svačinu, kdy dětem nalévali čaj. První den se
nesl ve znamení seznamování se sněhem,
konala se legrační rozcvička s hudebním doprovodem a hrály se hry na sněhu, aby byly
děti vhodně motivované a rozcvičené. Poté

Přejme si, ať se co nejdříve vše navrátí do
našich známých kolejí, ať všichni tuto nelehkou dobu ve zdraví překonáme a můžeme
se znovu beze strachu setkávat a radovat ze
společně strávených chvil.

Krátké ohlédnutí za zimou
v Mateřské škole na Chutnovce
Pro velký zájem rodičů jsme se letos rozhodli, že „lyžařský výcvik“ zkusíme uspořádat
a uvidíme. A bylo se opravdu na co koukat!

následovala chůze s jednou lyží, se dvěma
lyžemi a ke konci prvního dne už některé děti dokázaly sjet alespoň malý kousek
samy. Celá akce trvala do pátku, kdy už děti
byly schopny předvést rodičům, co se za týdenní výcvik naučily.
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Naše mateřská škola na Chutnovce prodělala přes zimní měsíce některé změny na
kráse. Proměnil se hlavní vstup do budovy.
Obec nám nechala zhotovit krásnou dřevěnou krytou pergolu, která zabraňuje nejen
dešti, ale i pádu nebezpečných rampouchů,
které se přes zimu tvoří na mansardové
střešní nástavbě nad MŠ. Ve školce nám byla
na chodbách v 1. poschodí a u kuchyně instalována nová světla. Za obě věci bych ráda
poděkovala panu starostovi.
Při vichřici, která se v únorových dnech přehnala přes naše území, se vyvrátil z kořenů
a spadl těsně vedle MŠ velký smrk, který se
zachytil za dráty elektrického vedení. Protože hrozil pád i ostatních stromů na přístavbu
mateřské školy, kde mají třídu naše nejmenší děti, nechal pan starosta z bezpečnostních důvodů i tyto stromy odstranit. Společně teď musíme vymyslet, co si na jejich
místo vysadíme.
Alena Najmanová, MŠ Mírová pod Kozákovem

ZŠ Bělá
Činnost základní školy v době
karantény z důvodu pandemie
koronaviru
V okrese Semily v tomto školním roce začaly jarní prázdniny 9. března. Ještě v pátek
6. března se ve škole v odpoledních hodinách konal tradiční maškarní karneval. Poté

jsme se rozloučili a rozešli se odpočinout si
na jarní prázdniny. Kdo by to byl tušil, že se
po prázdninách ve škole nesejdeme a budeme nuceni začít se učit na dálku, tzv. distančně. Po vyhlášení nouzového stavu se náš
pedagogický sbor spojil on‑line a domluvil
se na způsobu komunikace se žáky a s rodiči žáků, na formě distanční výuky. Takže
od pondělí 16. března 2020 je naše škola
zavřená, prázdná. Učitelé pracují doma, kde
připravují na svých PC práci pro žáky. Zadání
školní práce posíláme žákům vždy na jeden
pracovní týden. Během týdne nám pak žáci
volají v případě, že si nevědí rady. S některými se vidíme a řešíme problémy při videohovorech. Žáci nám posílají svou nafocenou
práci, kterou kontrolujeme a vyjadřujeme se
k ní. Společné informace mají rodiče a žáci
na webových stránkách školy.
Kromě toho probíhá zápis do 1. třídy, letos
bez dětí. Až bude zápis ukončen a rozvolní
se opatření proti nákaze, uspořádáme pro
všechny přijaté děti slavnostní návštěvu
školy, která se bude podobat slavnostnímu
zápisu, aby děti a jejich rodiče o tento důležitý okamžik v životě nepřišli.

Přednáška o životě na ostrově
Bali
V pondělí 17. 2. 2020 naši školu navštívila již
potřetí paní Šárka Hloušková se svojí přednáškou o životě na ostrově Bali. Paní Hloušková zde po většinu roku žije, a vedle toho,
že je průvodkyní po tomto ostrově, založila
ve vesnici, ve které žije, klubovnu pro děti
různého věku. Děti se tady učí kreslit, zpívat
písničky a mají možnost se učit i anglicky.
Paní Hloušková klubovnu vybudovala z peněz z veřejné internetové sbírky. I naše škola
se na vybudování této klubovny z části po-

JPO Mírová pod Kozákovem
Větrná smršť Sabina
V pondělí 10. 2. 2020 prošla přes většinu
území ČR větrná bouře s názvem Sabina. Na
území naší obce byly největší poryvy větru
zaznamenány po půl jedné odpoledne. Jednotce Mírová pod Kozákovem byl vyhlášen
poplach ve 12:48 hod., kdy byl spadlý strom

dílela. Letos jsme vybrali 2 500 Kč, které půjdou na běžnou údržbu klubovny či na nákup pomůcek. Tímto samozřejmě děkujeme
rodičům našich žáků.
Téma Bali jsme zapojili i do výuky – žáci kreslili balijským dětem obrázky, ti starší v rámci
hodin angličtiny psali dopisy – vše bude na
Bali předáno. Pokud byste i vy chtěli podpořit tento projekt na Bali, můžete se podívat
na FB profil Help by Sarah či na instagramový profil help.by.sarah.
Mgr. Pavlína Pitrová

na místní komunikaci na Chutnovce. Poté
již jednotka přejížděla k dalším spadlým
stromům po celé obci, např. do Loktuš, Hrachovic, na Bukovinu či Rozumov. Jednotka
pracovala na odstranění celkem 15 stromů
a zpět na základnu se vrátila po 18 hodině
večerní.

Větrná smršť Julie
Další větrná smršť potrápila české území

Situace, kdy je škola pro žáky zavřená využíváme k některým úpravám v interiéru školy.
Zřizovatel školy nám zajistil vymalování šaten a v květnu proběhne odhlučnění jídelny
a tělocvičny tak, aby pobyt v těchto prostorách byl pro všechny příjemný, aby se tu lidé
vzájemně dobře slyšeli a nebyl tu nadměrný
hluk.
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Mgr. Edita Vondrová, ředitelka školy
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TFA Bělá

mladík Ondřej Šírek dokončil závod na 6.
místě.

15. února se v Bělé u Turnova konal první
ročník soutěže v hasičských dovednostech
TFA. Za téměř jarního počasí se do Bělé sjelo 38 závodníků z různých koutů republiky,
např. z Brna, Olomouckého kraje, Vysočiny
či Středočeského kraje, což zaručovalo vysokou kvalitu a atraktivitu. Počasí také přilákalo spoustu diváků, kteří vytvořili příjemnou
atmosféru a hlavně domácí závodníci byli
motivováni k výborným výkonům.

V mužích jednoznačně vyhrál Pavel Dvořák
z Nové Vsi. O dalším pořadí však rozhodovaly vteřiny a někdy i desetiny. Domácí hasiči,
Aleš Zeman a Josef Richter, povzbuzováni
skvělými diváky, vybojovali druhé a čtvrté
místo. Mezi ně se vklínil ještě Lukáš Mrňka z Olomouckého kraje. Vít Bílek z pořádajícího SDH obsadil 12. místo mezi muži.
Úspěšná akce byla zakončena vyhlášením
výsledků a odjezdem soutěžících do leckdy
vzdálených domovů.
Ženy:
1. Bára Dorňáková, SDH Všeň

4:03

Marie Tarantová,
2.
SDH Dalešice

4:26

3.

Pavlína Dlasková Hoření,
SDH Příšovice

4:33

Dorostenci:
1.
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Soutěž odstartovaly ženy, kterých dorazilo
celkem 7. Nejlepší výkon předvedla Bára
Dorňáková z SDH Všeň. Po ženách se již startovalo dle vylosovaného pořadí. Kategorii
dorostenců (ročník 2001 a mladší), které
se zúčastnilo 9 závodníků, ovládl Dominik
Matouš ze Železného Brodu jen o tři vteřiny před domácím Oldřichem Macháčkem
a třetím Mirko Šikolou z Pasek. Další bělský

3:52

2. Oldřich Macháček, SDH Bělá

3:55

Mirko Šikola,
SDH Jablonecké Paseky

4:06

3.
v neděli 23. 2. 2020. Dobrovolným hasičům
obce Mírová pod Kozákovem se sídlem
v Bělé byl poplach vyhlášen celkem 4x. Vždy
se jednalo o spadlé stromy na komunikaci.
Hasiči stromy odstraňovali pomocí motorové pily buď sami, nebo ve spolupráci s profesionály z Turnova a zpět na základnu se
definitivně vrátili až po půlnoci.

Dominik Matouš,
JSDHO Železný Brod

Muži:
1.

Pavel Dvořák,
SDH Nová Ves u Chrastavy

3:03

2. Aleš Zeman, SDH Bělá

3:19

Lukáš Mrňka,
3.
SDH Újezd u Uničova

3:22

4. Josef Richter, SDH Bělá

3:24,4

Martin Gruber,
5.
SDH Brno – Královo pole

3:24,9
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SDH Bělá tímto děkuje sponzorům, kteří podpořili soutěž finančně nebo věcnými dary.
PVK Projekt s.r.o.
PIVOVAR ROHOZEC, a.s.
PIVOVAR SVIJANY, a.s.
SDH plus, s.r.o.
Česká spořitelna a.s.
BARVY TURNOV, s.r.o.
HASIČSKÁ VZÁJEMNÁ POJIŠŤOVNA a.s.
Šroubárna Turnov, a.s.
místní košíkář
STK Turnov, s.r.o.
KONTAKT – služby motoristům,
spol. s r.o.
• JABLOTRON
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Neumatic cz, s.r.o.
Obec Mírová pod Kozákovem
AGBA, v.o.s
Tiskárna Zaplatílek

Doporučení ministerstva …

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
Liberecká záchranka má nové vozy
Šest nových vozů Mercedes a čtyři nové
vozy Škoda Kodiaq budou od příštího týdne
vyjíždět za pacienty Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje. Dnešním slavnostním předáním vozidel pokračuje plánovaná obměna vozového parku liberecké
záchranky. V jejím rámci Liberecký kraj předá záchranářům během jednoho roku ještě
dalších šest sanit.
„Obměnu vozů, ve které nás velmi štědře podporuje Liberecký kraj, vítáme. Jejich moderni-
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zace jde dopředu mílovými kroky a my stále
od zaměstnanců sbíráme podněty, co v sanitách vylepšit, co umístit jinak a lépe,“ vysvětlil
ředitel ZZS LK Luděk Kramář. „Ve chvíli, kdy
bojujete o život člověka před sebou, pro nás
je bezpodmínečně nutné mít vše, co potřebujeme, po ruce. Nemůžeme si dovolit vstát
od pacienta a jít něco někam hledat,“ dodal
a vysvětlil, že v tomto bodě je klíčová spolupráce se společností Fosan, která modelové
tovární vozy převezme od výrobce a dále je
pro potřeby záchranářů upravuje. Do pořizovací ceny každého z aut se tak promítne
zejména přestavba aut na sanity. Znamená
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Jeden rok, téměř 130 tisíc hovorů
Statistika nuda je, má však cenné údaje…
Slova z pohádky Princové jsou na draka se
nám vybaví pokaždé, když kompletujeme
výjezdová čísla za celý rok. A pokaždé jsme
čísly, která se skrývají za výjezdy našich sanit, vzlety vrtulníku nebo počty přijatých
hovorů, překvapeni.

to nejen polepy, ale zejména instalaci komunikační techniky a zdravotnického vybavení. „Potřebujeme, aby do aut bylo například
možné nasadit elektrická nosítka, aby v nich
byly speciální zásuvky pro zapojení inkubátorů nebo třeba držák na připevnění kontrapulzace, což je přístroj na transport pacienta
v přímém ohrožení života. To některé starší
vozy nesplňují,“ řekl Kramář.
Stará auta, která záchranka nahrazuje, ze
silnic nezmizí. Po důkladném technickém
servisu budou nadále sloužit jako záložní
vozidla. Hlavním kritériem pro rozhodnutí,
na které základně a které konkrétní vozy
budou nahrazeny, je počet najetých kilometrů. Po jednom mercedesu tak dostanou
k dispozici na základnách v Liberci, Českém
Dubu, v Jilemnici a ve Velkých Hamrech,
dva budou za pacienty jezdit v České Lípě.
A nové Škody Kodiaq, s nimiž jezdí lékař, bu-

dou k dispozici v Liberci, České Lípě, Jablonci nad Nisou a Semilech. „Neznamená to, že
bychom nepotřebovali vyměnit i některá jiná
auta, některá jsou v provozu sedm a více let.
Musíme ale vycházet z finančních prostředků,
které máme,“ vysvětlil Kramář.
Celková cena nových vozů Mercedes je 25
milionů korun, které poskytl Liberecký kraj,
8 milionů korun z rozpočtu ZZS LK stály
nové Škody Kodiaq.
Slavnostního předání nových vozidel liberečtí záchranáři využili také k poděkování
zástupcům laické veřejnosti, kteří jsou první
na místech, kde je nutný zásah zdravotníků.
Samolepku „Pomohla jsem zachránit lidský
život“ od nich tentokrát dostala malá slečna
Lucie, která po autonehodě pomohla zachránit život svojí mamince.
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V roce 2019 operační středisko Zdravotnické
záchranné služby přijalo a vyřídilo 129 306
hovorů. V průměru tedy naši operátoři zvedají zvonící telefon 354× za den. Přímo na
naši tísňovou linku 155 přitom volalo 77 897
lidí v nouzi. Další hovory k nám byly předávány z jiných tísňových linek. Naše posádky
nicméně tak často nevyjíždějí - zhruba ke třetině všech hovorů nebylo nutné nikoho posílat, operátoři je zvládli vyřešit po telefonu. Ať
už doporučením návštěvy praktického lékaře
nebo lékařské služby první pomoci, případně
konzultací ohledně podání vhodné medikace například při snižování teploty.
Sanity nebo vrtulník vyslali dispečeři do terénu
61 672 krát k celkem 52 288 událostem. Proč se
tato čísla liší? K některým událostem totiž vyjíždí i několik vozů (případně vzlétá vrtulník) současně. To se stává zejména v případech, kde je
nutná přítomnost lékaře. Ten nejezdí velkou
sanitou, ale na místo vyráží menším vozem.
A pokud již na místě události není lékaře třeba
a o postižené se mohou postarat záchranáři,
lékař může jet k dalšímu případu.

byla nutná přítomnost lékaře. O 48 357 pacientů se buď spolu s lékaři či samostatně
postaraly záchranářské posádky, letecká záchranná služba vezla pacienty celkem 529krát.
A k jakým událostem nás lidé volali nejčastěji? Stejně jako každý rok to byly úrazy. Ať
už při sportu, práci, volnočasových aktivitách nebo jiné činnosti, naši pomoc po
úrazu potřebovalo 11 030 lidí. Druhým nejčastějším důvodem jsou dopravní nehody –
k nim jsme v loňském roce vyjížděli 2 288
krát. Cévní mozková příhoda byla důvodem
1 463 výjezdů a akutní infarkt myokardu
záchranáři řešili v 1 271 případech. U dětí,
respektive u osob mladších osmnácti let,
bylo třeba akutní pomoci pracovníků ZZS
LK u necelých 5 000 výjezdů.
Z uvedených čísel je patrné, že počty výjezdů záchranné služby mají stále tendenci narůstat. Tento trend je ostatně patrný v celé
České republice. O pacienty z Libereckého
kraje se ZZS LK stará na čtrnácti základnách,
celkem má 32 výjezdových skupin.
Michael Georgiev

Celkem Zdravotnická záchranná služba loni
ošetřila 53 583 pacientů, u 13 863 pacientů
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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

- agendy ISDS (zřízení datové schránky).

Obecní úřad poskytuje následující
služby:
• ověřování pravosti podpisu, shodu opisu
nebo kopie s listinou;

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

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;
• příjem plateb místních poplatků:
za odpady, psy, z ubytovací kapacity,
z rekreačního a lázeňského pobytu;

jsou určeny popelnice, popř. pytle a pro
nadměrný odpad jsou objednávány velké kontejnery dle potřeby.

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.

• 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

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.
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
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Životní jubilea
95 let oslavila

Jindřiška Jandová, nar. 4. 2. 1925

85 let oslavila

Dagmar Smorádková, nar. 5. 12. 1934

80 let oslavili

Vladimír Brouček, nar. 9. 7. 1939
Eva Vlčková, nar. 19. 12.1939
Věra Machačná nar. 30. 1. 1940
Marie Trakalová, nar. 26. 2. 1940
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, 51101 Turnov.
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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× za rok
Uzávěrka vydání 1/2020 byla 28. 2. 2020
Tisk: Tiskárna a Knihárna Zaplatílek, Vesec 66
Distribuce: Česká pošta, s. p.
výtisk je dodáván do každé domácnosti v obci Mírová pod Kozákovem

