číslo 1/2021

Zpravodaj
obce Mírová pod Kozákovem

čtvrtletník

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

Mateřská škola na Chutnovce – 481 322 982
Základní škola v Bělé – 481 322 055
DPS v Bělé - 481 363 071 (072)

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

číslo 1/2021

Zpravodaj
obce Mírová pod Kozákovem

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v době, kdy vzniká toto úvodní slovo, se zdá, že se situace kolem epidemie Covid-19
začíná lepšit. Ubývá počet hospitalizovaných pacientů v nemocnicích, i přes vysoké
počty testů klesá počet nakažených a naopak přibývá očkovaných. Upřímně doufám, že tento příznivý trend bude i nadále pokračovat a uplynulý rok, který se vyjma
léta nesl ve znamení omezení a zákazů, bude jen smutnou vzpomínkou na to, jak
zranitelní i přes všechny vymoženosti moderní doby stále jsme.
Věřte mi, že chápu, že jste z restrikcí a vlastně celé situace, kdy rodiny přicházejí
o své blízké, děti nemohou do škol ani školek a lidé přicházejí o práci nebo roky
budovanou firmu či živnost, více než unaveni. Pojďme se ale i přesto snažit být ještě
nějakou dobu co nejvíce zodpovědní a ohleduplní ke svému okolí, ať v cílové rovince, do které právě (jak pevně doufám) přibíháme, nemusíme začít zase couvat.
Věřme, že sebou jaro postupně přinese tolik očekávaný návrat k normálnímu životu.
Prožijte ho tedy s co nejvyšší dávkou optimismu, dobré nálady a hlavně s co nejpevnějším zdravím!

Jaroslav Votrubec
starosta obce Mírová pod Kozákovem
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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.

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

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.

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!!!

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

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
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informace z obce ve vašem chytrém telefonu?

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

Právě pro vás je určena naše nová mobilní
aplikace – V OBRAZE.

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.

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.

Aplikaci si můžete stáhnout pomocí odkazů,
nebo QR kódů.

Jaké informace v aplikaci najdete?
•
•
•
•

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

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.

Více informací, například jak nastavit sledování naší obce v aplikaci najdete na www.
aplikacevobraze.cz.
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Sčítání lidu, domů a bytů
2021
Sčítání je povinné ze zákona č. 332/2020 Sb.,
o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Povinnost sečíst se mají všechny osoby s trvalým pobytem nebo přechodným pobytem
nad 90 dnů a osoby, kterým byl u nás udělen azyl (případně doplňková ochrana nebo
dočasná ochrana). Patří sem i ostatní osoby,
které jsou na území České republiky v rozhodný okamžik (půlnoc z pátku 26. března
na sobotu 27. března 2021) přítomny.
Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na
cizince, kteří jsou v Česku na dobu kratší než
90 dnů (například turisté), a na cizince požívající diplomatické výsady a imunity.

Jak se sečíst
Sečíst se lze zcela bezkontaktně prostřednictvím internetu, nebo pomocí
listinného formuláře. Bezpečně, jednoduše a bez kontaktu se sčítacím komisařem se můžete sečíst online od 27. 3.
do 11. 5. , a to webu www.scitani.cz
nebo pomocí mobilní aplikace. Jde to
odkudkoliv. Sečíst můžete nejen sebe,
ale také celou rodinu.
Pokud se nesečtete online, musíte od
17. 4 do 11. 5. vyplnit listinný sčítací
formulář. Získáte ho spolu s odpovědní
obálkou od sčítacího komisaře nebo na

kontaktních místech sčítání. Vyplněný
formulář v obálce odevzdáte na poště
nebo vhodíte do poštovní schránky.

Sčítání online
Elektronický sčítací formulář bude zpřístupněn od 27. 3. do 11. 5. Sečtěte se
na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci, kterou naleznete v Google
Play i App Store pod názvem „Sčítání21“. Kdo se nesečte online, bude muset vyplnit listinný sčítací formulář.

Listinné sčítání
Pokud jste se nesečetli online, musíte
od 17. 4. do 11. 5. vyplnit listinný formulář. Získáte ho spolu s odpovědní
obálkou od sčítacího komisaře, který se
dostaví v předem oznámeném termínu a vyčká na váš příchod před vaším
domem. Vyzvednout formulář a obálku si můžete také sami na kterémkoliv
kontaktním místě sčítání na vybraných
pobočkách České pošty a krajských
správách Českého statistického úřadu.
Vyplněný formulář v obálce odevzdáte
nejpozději do 11. 5. na poště nebo ho
vhodíte do poštovní schránky. Obálka
s logem Sčítání 2021 má předtištěnou
adresu a její odeslání je zdarma.
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Kdy přijde sčítací komisař?
Sčítací komisaři začnou od 17. 4. roznášet
listinné sčítací formuláře spolu s odpovědní
obálkou těm, kteří se nesečetli online.
Komisař se dostaví v předem oznámeném
termínu a čase, zazvoní na zvonek a vyčká
na váš příchod před vaším domem. Oznámení s termínem návštěvy dostanete do
schránky (případně bude vyvěšeno na nástěnce nebo na vstupních dveřích objektu).
Nebudete zrovna doma? Termín změnit nelze, ovšem komisař se vás pokusí zastihnout
ještě jednou. Náhradní termín vám opět
oznámíme.
Termín a interval návštěvy komisaře také
můžete zjistit telefonicky nebo osobně na
kontaktních místech sčítání na vybraných
pobočkách České pošty. Adresy a kontakty
zjistíte v aplikaci pro vyhledávání sčítacích
komisařů a kontaktních míst, na telefonních
číslech 253 253 683 (běžná pevná linka) či
840 30 40 50 (zpoplatněná bílá linka) nebo
na obecních úřadech (zpravidla na úředních
deskách).

na kterémkoliv kontaktním místě sčítání,
a to na vybraných pobočkách České pošty
a krajských správách Českého statistického úřadu. Adresy a kontakty zjistíte v aplikaci pro vyhledávání sčítacích komisařů
a kontaktních míst, na telefonních číslech
253 253 683 (běžná pevná linka) či 840 30 40
50 (zpoplatněná bílá linka) nebo na obecních úřadech (zpravidla na úředních deskách).

Jak poznáte sčítacího komisaře?
Sčítací komisaři mají viditelně umístěný průkaz sčítacího komisaře a povinnost se na požádání prokázat svým osobním dokladem
(občanským průkazem nebo cestovním pasem). Průkaz sčítacího komisaře má formu
plastové karty a je na něm uvedeno mimo
jiné jméno a příjmení komisaře, vymezení
jeho územní působnosti, číslo průkazu, fotografie a ochranné prvky. Podoba průkazu
je stanovena vyhláškou č. 490/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů
v roce 2021.

Nevyhovuje vám termín návštěvy
komisaře?
Sčítací komisař učiní dva pokusy o předání
listinného sčítacího formuláře. Pokud vám
první oznámený termín jeho návštěvy nevyhovuje, můžete počkat na druhý, náhradní.
Formulář si můžete také sami vyzvednout
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Radou obce Mírová pod Kozákovem za
období listopad a prosinec 2020 a leden, únor 2021.
4.

S finančním darem HOSPICU sv. Zdislavě ve výši 5 Kč na každého trvale žijícího
obyvatele naší obce.

5.

S poskytnutím daru Sportovnímu klubu Mírová pod Kozákovem ve výši
49 000 Kč, TJ Sokolu Vesec ve výši
35 000 Kč, Spolku dobrovolných hasičů
Bělá z.s. ve výši 35 000 Kč, Mysliveckému
spolku Klokočské skály ve výši 20 000 Kč
a Spolku nejen holek ve výši 20 000 Kč.
Dále souhlasí s podpisem darovacích
smluv pro tyto spolky.

6.

S koupí myčky nádobí a dvou nerezových stolů pro potřebu školní kuchyně
v MŠ na Chutnovce.

7.

S termínem zápisu dětí do MŠ na Chutnovce na 4. 5. 2021 a s kritérii pro přijetí
dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Nevíte si rady?
Volejte infolinku 253 253 683

Z jednání zastupitelstva

Výpis z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Mírová
pod Kozákovem konaného dne
25. 2. 2021 na OÚ Mírová pod
Kozákovem.
Zastupitelstvo obce Mírová pod Kozákovem po projednání souhlasí:
1.

2.

3.

Zastupitelstvo obce Mírová pod Kozákovem schválilo:

S inventarizační zprávou obce Mírová
pod Kozákovem za rok 2020.

1.

S hospodářským výsledkem ZŠ v Bělé
a MŠ na Chutnovce a jeho přerozdělením do rezervního fondu dle návrhu.

Zprávu o plnění usnesení z minulého
zasedání Zastupitelstva obce Mírová
pod Kozákovem.

2.

Obecně závaznou vyhlášku obce Mírová pod Kozákovem č. 1/2021 o místním
poplatku z pobytu.

S rozpočtovým opatřením schváleným
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Zastupitelstvo obce Mírová pod Kozákovem bere na vědomí:
1.

Z právu kontrolního a finančního výboru ze dne 25. 2. 2021.

Dům s pečovatelskou
službou Bělá
Volné byty v DPS – více
informací u vedoucí DPS
paní Havlíčkové.
Jitka Havlíčková, vedoucí DPS v Bělé

DPS
15. 2. 2021 u nás v DPS proběhlo dobrovolné očkování látkou MODERNA, kterou nám
přerozdělil Krajský úřad Libereckého kraje v
rámci očkování pro Domy s pečovatelskou
službou. Klienty nám ochotně naočkoval
MUDr. Pospíšil EuSpLM, MBA z nemocnice
Turnov. Druhá dávka byla již také naočkována.

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

Klienti se u DPS starají o našeho maskota kocourka ČIPA a ani ptáčci nepřijdou zkrátka,
denně mají plná krmítka, a dokonce je vyřešena bytová situace sýkorek, za což opět děkujeme p. Huškovi a jeho šikovným rukám.

Jaro v mateřské škole na
Chutnovce

Všichni se už těšíme na jaro a na to, až bude
zase vše, jak má být.

Na konci února již bylo jasné, že se bohužel epidemiologická situace v České re-

MŠ Chutnovka
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publice velmi zhoršila. Vláda rozhodla, že
musejí být tentokrát uzavřeny i mateřské
školy. MŠ Mírová pod Kozákovem tak je
od 1. března 2021 uzavřená, v době uzávěrky tohoto čísla, na zatím 3 týdny, tedy
do 21. 3. 2021. Tento termín bohužel zatím není konečný a stále nevíme, kdy dojde
k jeho zrušení.
Zápis do mateřské školy pro nové děti:
se koná dne 4. května 2021 od
10:00 do 16:30 hod. v budově MŠ
na Chutnovce.
Vážení rodiče, máte‑li zájem o zařazení Vašeho dítěte do naší MŠ Mírová pod Kozákovem ve školním roce 2021/2022, musíte si
podat:
„ŽÁDOST o PŘIJETÍ DÍTĚTE k PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ“+ doklad o očkování
dítěte.
Tato žádost bude ke stažení na webových
stránkách obce Mírová pod Kozákovem pod
záložkou MATEŘSKÉ ŠKOLY. Současně s ní je
potřeba stáhnout i „Doklad o očkování dítěte“, který Vám potvrdí dětský lékař a který je
zároveň povinnou součástí žádosti o přijetí
do MŠ. Tyto vyplněné dokumenty lze poslat
několika způsoby, a to od 2. 5. 2021 až do
16. 5. 2021:
1.

do datové schránky školy,

2.

e‑mailem pouze s elektronickým podpisem (nelze poslat obyčejný e‑mail),

3.

poštou (doporučený dopis),

4.

osobním podáním (s respirátorem, individuálně, s rozestupy).

Při osobním podání přinesete vyplněné dokumenty v uvedený den, tedy 4. 5. 2021,
do MŠ Mírová pod Kozákovem na Chutnovce. Nemáte‑li možnost si je vytisknout, dostanete je k vyplnění přímo u zápisu.
Alena Najmanová, ředitelka MŠ Mírová pod
Kozákovem

Mateřská škola Mírová pod
Kozákovem
Předvánoční čas roku 2020 byl velice ovlivněn pandemií koronaviru. Děti se nemohly
zúčastnit tradičního rozsvícení vánočního
stromečku před MŠ spojeného s vánočním
zpíváním, byly zrušeny i vánoční besídky
pro rodiče s tvořením.
I přes různá omezení a příkazy se všechny
paní učitelky ve svých odděleních ze všech
sil snažily dětem navodit vánoční atmosféru
a prožít s nimi radostné okamžiky.
Na začátku prosince navštívil naši školku
Mikuláš, čert a anděl se svojí mikulášskou
nadílkou pro všechny děti. Před prázdninami si děti u vánočního stromečku v MŠ
rozbalily vánoční dárky, zpívaly koledy s doprovodem klavíru a tvořily vánoční přáníčka
a dárečky pro rodiče. Těsně před vánočními
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svátky měly děti možnost vidět vánoční
koncert pořádaný divadlem Matýsek. Byl to
pro všechny velkolepý zážitek, který vytvořil
radostnou vánoční atmosféru.
Během zimního období se nám podařilo
uskutečnit naplánované vystoupení a ukázku zpěvných a dravých ptáků spojené s vyprávěním o tom, jak tito ptáci žijí.
Ani po novém roce se epidemiologická situace v České republice nezlepšila. Nadále
jsme byli nuceni dodržovat velice přísná
hygienická nařízení. Velkým potěšením pro
všechny bylo, když po dlouhé době v polovině ledna napadlo i v nížinách velké množství sněhu. Při dopoledních vycházkách si

děti mohly dostatečně užít sáňkování, bobování, stavění sněhuláků nebo iglú.
Na základě Třídního vzdělávacího programu jsme ve školce začali probírat témata
jako „Sníh nás studí, ale láká“, „Jak kouzlí
zima“ nebo „Život zvířat a ptáků v zimě“.
Díky sněhové nadílce děti poznávaly vlastnosti sněhu, ledu, jejich využití ke hře, učily
se znát znaky zimy, popsat zimní sporty, jak
dodržovat bezpečnost při sportu nebo jakým vhodným oblečením, popř. ochrannými pomůckami, si chránit zdraví. Zažily, co
je zima, obleva, co je rampouch, závěj, kdo
je Eskymák nebo jaké stroje se používají na
odklízení sněhu.
Děti měly možnost sledovat ptáčky v krmítku umístěném ve školce na okně nebo na
školní zahradě, zopakovat si, jak jim my lidé
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v zimě pomáháme, čím se ptáčci živí, co pijí,
kde staví hnízda nebo jaké mají zbarvení
peří. Naučily se také, kteří ptáčci odlétají do
teplých krajin, a kteří zůstávají v ČR. Velkým
zklamáním pro nás bylo zrušení únorového
lyžařského výcviku na Kozákově, na který se
děti moc těšily, a to z důvodu šířící se pandemie. Oproti minulému roku, kdy úspěšně
proběhl první lyžařský výcvik, bylo letos na
sjezdovkách dostatek přírodního sněhu,
a tak jsme velice litovali, že si to letos nemůžeme opět užít.
V dalším tématu „Lidské tělo“ jsme děti učili
poznávat názvy jeho částí, funkce, dále pak
jak vést děti ke zdravému způsobu života,
tj. správné stravě, dostatečnému pohybu,
kladnému vlivu otužování atd. Na toto téma
měly děti možnost shlédnout přímo ve školce naučný program o zdravé výživě nazvaný
„Zdraví dětem“, který nám přijela představit
paní lektorka Urbanová.
Abychom podpořili přirozený vztah dětí
k pohádkám, učili je vnímat obsah pohádky,
chápat dobro a zlo, dramatizovat, vyjadřovat své pocity, mluvit ve větách, a tím rozvíjet jazykové dovednosti, spolupracovat
a učit se být ohleduplný k ostatním, máme
naplánovaný na další zimní měsíc „Pohádkový čas“. Ten obsahuje podtémata jako
„Černá hodinka s pohádkou“ nebo „Povídám a hraji pohádku“. Tato dětmi oblíbená
témata jsou ke konci měsíce zakončená dětským karnevalem přímo v MŠ. Děti přijdou
do školky většinou už v maskách a po svačině začíná velké pásmo tanečků, písniček,
společenských her, představení a vyhod-

nocení masek. Na závěr dostanou všechny
masky sladké odměny.
Přejeme dětem, aby v dnešní nelehké době
zažily více takových radostných dnů a rodičům pevné zdraví a hodně trpělivosti.
Iveta Macháčková, učitelka

ZŠ Bělá
Vážení rodiče, milí budoucí prvňáčci,
pomalu se blíží doba zápisu do 1. třídy základní školy. Zápis do 1. třídy bude probíhat
od 1. do 30. dubna 2021. Pokud si vyberete
pro zapsání naši školu, je potřeba doručit do
školy Žádost o přijetí v uvedeném termínu.
Formulář Žádost o přijetí do základní školy
i Žádost o odklad školní docházky najdete
na webových stránkách školy: www.zs-mirova-pod-kozakovem.webnode.cz - Zápis
a kritéria přijetí. Ve školním roce 2021/22
bude třídní učitelkou 1. třídy Mgr. Veronika
Janoušková.

Žádosti zasílejte na adresu:
Základní škola Mírová pod Kozákovem
Bělá 31
Turnov 511 01
Zde jsou odkazy na videa o naší škole. Z nich
se můžete dozvědět o práci v 1. třídě, podívat se na používané materiály a seznámit se
s prostory a okolím školy.
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• https://www.youtube.com/watch?v=Z3EH5WKtzh0&feature=emb_logo
• https://www.youtube.com/watch?v=C4j4jp4ua14&feature=emb_logo
V přílohách na webových stránkách školy
také najdete informace o tom, proč zvolit
pro dítě naši malou školu.
Pokud byste potřebovali další informace,
neváhejte volat na telefonní číslo 702 319
989 – Mgr. Edita Vondrová nebo pište na
email: vondrova@skola-mirova.cz.
Mgr. Edita Vondrová

Zimní čas ve školní družince
Po vánočních prázdninách bylo i období
v družince poznamenáno zhoršující se koronavirovou situací, což pro nás znamenalo, kromě jiného, nadále povinné nošení
roušek. A i když je to nepříjemné a pro děti
velmi náročné, pustili jsme se s chutí a novou energií do práce a zábavných činností,
kterých není nikdy dost. Třídu jsme si vyzdobili zimními dekoracemi, takže z oken
se na nás usmívali sněhuláci, nad hlavami
nám poletovaly křehoučké vločky a veškeré dění sledovali ze svých brlohů rozespalí
medvědi. Největší radost nám však udělala
bohatá sněhová nadílka. Sněhových radovánek, jako je bobování, stavění ze sněhu či
kresby klacíkem do sněhu, jsme si letos užili
do sytosti.

Nyní už ale toužebně vyhlížíme hřejivé jarní sluníčko, první jarní květiny a především
lepší dobu pro nás všechny. Přejeme vám
hodně zdraví a krásné, hlavně radostné jarní
svátky.
Romana Studničková vychovatelka a děti ŠD

Druháčci
Po podzimní covidové pauze nastoupili žáčci 2. ročníku zpět do školních lavic. Líbí se
jim tam a užívají si to. I přes všechna omezení jsou rádi, že se v téhle divné době alespoň
pravidelně vidí se svými spolužáky a mohou
s nimi sdílet své radosti i starosti.
Měli jsme štěstí, že byla letošní zima štědrá
na sníh a my mohli monotónní vycházky
v okolí školy vyměnit za řádění ve sněhu
jak na školní zahradě, tak na „bobové dráze“
hned vedle školy. Venku se snažíme být co
nejvíce. Pokud to počasí dovolí, vyběhneme hned po ranním bloku na hodinku ven
a stejně tak trávíme venku i dobu, kdy bychom měli mít tělocvik.
Výuku si zpestřujeme různými projekty.
Před Vánoci to byla Moje rodina, v lednu Příroda v zimě. V rámci tohoto projektu jsme
umístili na zahradu krmítko, které chodíme pravidelně pozorovat a doplňovat. Teď
v únoru se zabýváme lidským tělem. Nejvíce
se dětem líbí zkoumání vlastních smyslů.
V matematice pomocí počítání do sta zdolá

strana 13

už většina třídy vrchol „matematické hory“
a s přehledem řešíme i násobilkové čtverce.
V geometrii jsme ušili našim krychlím nové
šaty a získali tak povědomí o různých variantách pláště krychle a pomocí rýsování lomených čar jsme vytvořili svoje město.
Aby měli druháčci větší chuť rozvíjet své
čtenářské dovednosti, založili jsme si čtenářský lapbook, do nějž jako do pokladnice
„sbíráme“ při čtení knihy a poznatky o nich.
Podle jedné z knih se chystáme nastudovat
loutkovou divadelní hru a těšíme se, až ji budeme moct zahrát svým, dosud distančně
vzdělávaným, spolužákům. A když to nepůjde přímo, nahrajeme aspoň video.
Mgr. Eva Měkynová
dívky). Děti si na školní prostředí a nový
kolektiv velice rychle zvykly. Pěkně pracují,
jsou aktivní a vypadají spokojeně.

Prvňáčci
V letošním školním roce nastoupilo do naší
školy celkem 16 prvňáčků (12 chlapců a 4

Vzhledem k situaci se snažíme být s dětmi
hodně venku. Během podzimu jsme absolvovali mnoho kratších procházek i výletů do
okolí školy. I zima nám přála a mohli jsme
si, v rámci tělocviku či velkých přestávek,
užívat zasněženou školní zahradu k řádění
a odpočinku, svah u školy k bobování nebo
zamrzlou nádrž ke klouzání.
Prvňáčci však nezahálí ani ve vyučování.
V českém jazyce jsme se s dětmi dostali ke
čtení kratších vět, psaní slabik a slov a v matematice počítáme do 17. V angličtině umíme napočítat do 10, umíme pojmenovat
některé hračky, barvy či školní předměty.
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Na závěr bych chtěla poděkovat rodičům za
spolupráci i bezproblémovou komunikaci
nejen během distanční výuky, která u prvňáčků trvala měsíc.
Mgr. Barbora Bulířová

JPO Mírová pod Kozákovem
Záchrana koně
Dne 19. 1. 2021 v podvečer jsme společně
s profesionálními hasiči z Liberce, Turnova a Semil zasahovali u technické pomoci
v osadě Chutnovka. Jednalo se o staršího
koně, který nemohl vstát ze země, a hrozila by tak jeho smrt. Pomocí soukromého

traktoru s hydraulickou rukou a „speciální
záchranné sítě na koně a jiná velká zvířata“
se podařilo postavit koně na nohy za několik minut.
Aleš Zeman
velitel JPO

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
Chráníme sebe, chráníme pacienty,
jdeme příkladem
Všichni naši zaměstnanci, kteří projevili zájem o očkování vakcínou proti Covid-19, ho
mají za sebou. Vstříc nám s aplikací vakcíny vyšly nemocnice Jilemnice a Zdravotní
ústav v libereckých Vratislavicích, kterým
děkujeme.
Očkování a důsledné dodržování 3R (ruce
‑roušky‑rozestupy) vnímáme jako jedinou
cestu k výhře nad nemocí Covid-19. Nechrá-

níme jen sebe, ale zejména naše pacienty,
které nechceme nijak ohrožovat, ať už tím,
že je přes veškerou opatrnost nakazíme
nebo tím, že kvůli nemocným záchranářům
k nim nebude mít kdo vyjíždět. A zároveň je
pro nás očkování významným výrazem solidarity se všemi, kdo s touto nemocí bojují
nebo se jakýmkoliv způsobem dotkla jejich
života. Chceme návrat k normálu a přejeme
ho všem kolem sebe. Věříme principům moderní medicíny, koneckonců se jimi každý
den řídíme.
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Vakcinaci vnímáme jako nejefektivnější způsob, jak dlouhodobě zastavit šíření epidemie u nás i ve světě. Důkazem toho je koneckonců i historický vývoj - zavedení vakcinace
pomohlo už v minulosti ke snížení či dokonce vymýcení řady nemocí, například pravých
neštovic, dětské obrny či záškrtu.

ho zaměstnavatele. Návštěvy v domácnosti nejsou povoleny.
2.

Abychom získali kolektivní imunitu, je třeba
proočkovat 65 – 70 % populace. Každý, kdo
se naočkuje, tedy pomáhá ochránit ty, kteří tak kvůli svému zdravotnímu stavu učinit
nemohou. Vzhledem k tomu, že vakcíny jsou
vyvíjeny pro dospělé, nejsou zatím vhodné
pro děti nebo těhotné ženy. I ty bude muset
ochránit kolektivní imunita.

V případě zhoršení zdravotního stavu
a výskytu závažných příznaků (výrazná
dušnost, poruchy vědomí, dezorientace, útlum, několikadenní vysoké horečky v kombinaci se závažným chronickým onemocněním nereagující na
antipyretika) zavolejte vy nebo členové
domácnosti na tísňovou linku 155. Volající je při komunikaci s operátorem
ZZS povinen uvést, že jde o pacienta
s nemocí COVID-19.

3.

Pokud má někdo obavy, zda je pro něj ze
zdravotních důvodů očkování vhodné, má
možnost vše konzultovat předem se svým
praktickým lékařem. Očkování je dobrovolné a je také plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění.

Nemocného je vhodné izolovat v samostatné dobře větratelné místnosti.
V případě nutného kontaktu s ostatními členy domácnosti je vhodné dodržet
vzdálenost od nemocného nejméně 2
metry, pokud je to možné.

4.

Nemocný má doma nosit roušku, zakrývající nos i ústa, a denně ji vyměňovat,
nepoužívat opakovaně, textilní roušky
denně prát (60-90°) a vyžehlit. Během
používání a snímání roušky nesahat na
její přední stranu.

5.

Pokud je nutná péče druhé osoby, měl
by to být jeden člen domácnosti, který
je v dobrém zdravotním stavu a netrpí
závažným chronickým onemocněním
nebo poruchou imunity. Při ošetřování
nemocného s nemocí COVID-19 musí
mít ošetřující osoba roušku nebo respirátor.

Desatero pro nemocné
z COVID-19
1.

Po oznámení pozitivního výsledku testu zůstaňte doma. Telefonicky kontaktujte svého ošetřujícího praktického
lékaře a domluvte se s ním na způsobu
a frekvenci monitorace svého zdravotního stavu nejméně po dobu 14 dnů od
prvního pozitivního PCR testu, z toho
minimálně 3 poslední dny bez klinických příznaků. Informujte o situaci své-
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6.

Nezbytná hygiena: časté mytí rukou
vodou a mýdlem nejméně po dobu
20 sekund, vhodné je používání dezinfekčního gelu s nejméně 60% obsahem
alkoholu a jednorázových papírových
ručníků. Členové domácnosti si vždy
musí umýt/dezinfikovat ruce po kontaktu s pacientem, po a před přípravou
stravy, po konzumaci jídla, po provedení úklidu.

7.

Nemocný má mít své vlastní ložní
prádlo a jídelní potřeby, které nesdílí
s ostatními členy domácnosti, vhodné
je používat papírové kapesníky, které
po použití ihned vyhodí.

8.

Je nutné zajistit častý úklid a dezinfekci
povrchů v okolí nemocného a společně používaných prostor (kuchyně, WC,
koupelna apod.), na úklid a manipulaci
s prádlem je vhodné používat rukavice,
před a po použití rukavic provést hygienu rukou dle bodu č. 6.

9.

Veškerý odpad vzniklý při péči o nemocného (rukavice, roušky, kapesníky aj.) se vyhazuje do igelitového pytle
na odpadky, umístěného v uzavíratelném odpadkovém koši, a 1 x denně se
vynáší do sběrné nádoby na komunální
odpad.

10. Členové společné domácnosti monitorují svůj zdravotní stav, jeho změnu
a výskyt příznaků nemoci ihned nahlásí
svému ošetřujícímu praktickému lékaři
a na KHS, kde bude případně dohodnut
odběr a navržen další postup.
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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

POLICIE ČR
VAROVÁNÍ PRO SENIORY před
okradením nebo podvodným
jednáním pachatelů trestné
činnosti
Policie České republiky varuje seniory před
možným okradením nebo podvodným jednáním pachatelů trestné činnosti, kdy objektem zájmu jsou právě senioři většinou
přímo v místě svého bydliště. V letošním
roce se nám objevili podvodníci na Semilsku, kdy se vloudili do domácností seniorů
pod legendou kontroly elektrospotřebičů
a také na Frýdlantsku, kde nabízeli prací prášek s účinností proti Covid – 19.
Podvodníci využívají různé záminky k okradení nebo vylákání peněz od seniorů, kdy
je kontaktují osobně nebo telefonicky většinou s nabídkou různých služeb anebo pod
smyšlenou legendou:
Nabídky řemeslných služeb:
•

Broušení nožů, nůžek atp.

•

Výměny okapů nebo jiné práce na
domě

•

Výměna zámku u dveří (prodej a nabídka montáže bezpečnostního zámku, kdy se však jedná pouze o běžný
zámek)

•

Kontrola komínů (výměna vložkování
komínu i přesto, že to není nutné)

pachatel požaduje za službu přemrštěné
ceny nebo mnohonásobně vyšší částku,
než žádal před započetím práce. V případě
odporu seniora ohledně zaplacení, pachatel
vyhrožuje mnohdy i fyzickým napadením,
v některých případech vyvíjí nátlak na seniora i více pachatelů. Ve snaze získat od
seniora požadovanou částku jsou pachatelé
ochotni jej odvézt i k bankomatu, aby zde
vybral finanční hotovost.
Nabídky levných energetických služeb
nebo pojištění v místě bydliště:
•

Levnější plyn nebo elektřina

•

Pojištění – životní, zdravotní, proti pohromě, spoření apod.

pachatel, při vpuštění do domu, nechává
úmyslně otevřené vchodové pro spolupachatele, poté obvykle vyzve seniora, aby
mu ukázal plynové připojení, pojistky,
hlavní uzávěr vody apod., ve chvíli, kdy se
senior vzdálí z domácnosti, tak druhý pachatel vnikne do jeho bytu a odcizí nalezené cennosti. V některých případech pachatel vyšle seniora do jiné místnosti, třeba
koupelny, aby pouštěl vodu nebo k televizi, kterou má senior zapínat a vypínat, dle
jeho pokynů. Pachatel mezitím prohledá
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ostatní místnosti a odcizí peníze nebo vše
cenné.
Legendy:
•

Vnuk v nouzi (nejčastější legenda)

•

Přeplatek za plyn, elektriku nebo
vodu – (falešný plynař, elektrikář nebo
vodař)

•

Údajné těžké životní nebo mimořádné
situace - (vylákání peněz na operaci dítěte, na různé služby, pokuty a poplatky, neboť pachatel u sebe zrovna nemá
hotovost)

nejčastější legendou je „Vnuk v nouzi“ - pachatel telefonuje na pevnou linku (výjimečně na mobilní telefon), kdy se vydává za
vnuka a žádá finanční pomoc, neboť se dostal do velkých problémů nebo, že má možnost výhodné koupě vozidla, bytu apod.
a nemá dostatečnou finanční hotovost. Pokud senior sdělí, že nemá takovou finanční
hotovost je často nucen poskytnout šperky
nebo jiné cennosti. Pachatel sdělí, že peníze
nebo cennosti vyzvedne u seniora řidič taxislužby, kterému má poškozený vše předat,
v některých případech si pro požadované
věci má přijet známý falešného vnuka.
V případech, kdy se za seniorem dostaví
falešný plynař, elektrikář nebo pracovník
vodáren (většinou dva pachatelé) s legendou vrácení přeplatku, nejčastěji ve výši
okolo 1 000 Kč, kdy však má u sebe pouze
větší bankovku, kterou potřebuje rozměnit.

Poškozený tedy jde na místo, kde má uloženou finanční hotovost, což vidí pachatel,
který následně odvede pozornost seniora
sepisováním formulářů a druhý nepozorovaně z tohoto místa odcizí zbylou hotovost.
K vrácení přeplatku nakonec nedojde, neboť pachatel vyzve poškozeného, aby mu
předložil další dokumenty, kdy on mezitím
nepozorovaně opustí domácnost. V drtivé
většině nabízí přeplatek žena.

AKTUÁLNĚ v době nouzového
stavu
Podvodníci bohužel využívají krizové situace a obohacují se na osaměle žijících seniorech pod záminkou nabídky zdravotní péče,
přípravků na posílení imunity i s nabídkou
pomoci při každodenních činnostech jako
je nákup.
Legenda:
•

Nabídka zdravotní preventivní péče –
měření teploty (nejprve nabídnuto telefonicky, poté osobní návštěva pachatele u seniora doma)

Žádné kontrolní měření teploty u seniorů
v České republice v jejich domácím prostředí neprobíhá! Pachatel se pouze pokouší
dostat do domácnosti seniora s úmyslem jej
okrást.
Pokud využije senior nabídky pomoci v podobě nákupu, doporučujeme:
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•

ověřit si, zda se jedná o organizace zřízené obcí nebo neziskovou organizací,
požadujte předložení průkazu o tom,
že se skutečně jedná o zaměstnance takové organizace. Vyžádejte si telefonní
kontakt, na kterém si můžete danou
osobu ověřit.

•

mějte předem připravený seznam věcí,
které potřebujete nakoupit, zařídit, obstarat.

•

nepůjčujte svou platební kartu a pokud možno mějte připravenu přesnou
finanční hotovost za požadovaný nákup či službu.

•

při převzetí nákupu nepouštějte cizí
osoby do bytu, k tomu využijte společné prostory domů, u rodinných domů
využijte možnosti předání nákupu přes
plot.

Zároveň upozorňujeme, že v současné době
neprobíhá žádná veřejná sbírka, která by se
zaměřovala na výběr peněz v souvislosti
s opatřeními proti COVID – 19. Neposkytujte
k těmto účelům žádné finanční dary.

Policie ČR apeluje na seniory, aby byli
obezřetní a nedůvěřovali neznámým
lidem, kteří je osloví v místě jejich bydliště. Pokud se již senior rozhodne cizí
osobu vpustit do svého bytu, tak by neměl být doma sám (zavolejte příbuzným,
přátelům nebo sousedům a poproste je,
zda by nemohli přijít, do té doby nikoho
dovnitř nevpouštějte, popřípadě se dohodněte s cizí osobou na jiném termínu
návštěvy).
Seniorům doporučujeme, aby si pořídili
na dveře do bytu bezpečnostní řetízek,
který udrží dveře jen pootevřené a tak
budou moci vyřídit některé věci bezpečněji.

V případě podezření, že jste se setkali
s podvodníkem, neprodleně kontaktujte Policii České republiky na tísňové lince 158.

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE LIBERECKÉHO KRAJE
Kancelář ředitele krajského ředitelství
Oddělení tisku a prevence
Nám. Dr. E. Beneše 24
460 32 Liberec 1
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Inzerce
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Služby Czech point, ověřování

- výpis z rejstříku trestů právnických osob
- agendy ISDS (zřízení datové schránky).

Obecní úřad poskytuje následující
služby:
• ověřování pravosti podpisu, shodu opisu
nebo kopie s listinou;
• výdej pytlů na tříděný a komunální odpad;

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

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

Tříděný odpad

• 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,

Pytle na tříděný odpad (nápojové kartony, kovové obaly, plast z domácností, papír,
plastové lahve od nápojů, textil) jsou zdarma
k dispozici na OÚ Mírová pod Kozákovem.
Pytle s vytříděným odpadem můžete
odkládat u zvonů na tříděný odpad, které
jsou umístěny na následujících stanovištích:
Chutnovka na návsi, Sekerkovy Loučky na
návsi, Bělá parkoviště u bývalého ŽBS, Bělá
Záholice – parkoviště, Vesec u sokolovny,
Smrčí u hasičárny a v Loktuších u hasičárny
je zvon pouze na sklo.
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.
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Žádáme občany, aby na stanovištích
s tříděným odpadem neodkládali směsný komunální odpad. Pro směsný odpad
jsou určeny popelnice, popř. pytle a pro
nadměrný odpad jsou objednávány velké kontejnery dle potřeby.

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

LÉTA S LETÁKY KONČÍ - ČEZ DISTRIBUCE
Od nového roku už neuvidí zákazníci ČEZ Distribuce na sloupech a domovních skříních
nalepená papírová oznámení o odstávce elektrické energie. Energetici tak digitalizují
své procesy a zároveň šetří přírodu. Jasným a žádaným řešením jsou informace online.
„ČEZ Distribuce nabízí zákazníkům přímo na míru bezplatnou službu oznamování
plánovaných odstávek e-mailem a prostřednictvím SMS. Každý registrovaný zákazník
se tak dozví o přerušení dodávky elektřiny i v případě, že se na adrese svého odběrného
místa nevyskytuje pravidelně. Výhodou je také možnost rychle informovat o nějaké
změně, například o zrušení plánované odstávky či o předpokládané době obnovení
dodávek po poruše”.

Registraci služby lze provést jednoduchým způsobem
na www.cezdistribuce.cz/sluzba.
Informace o plánovaných odstávkách budou i nadále zasílány na odstávkou dotčená
města a obce k vyvěšení na úředních deskách a případně k jejich dalšímu šíření podle
místních zvyklostí, např. prostřednictvím webových stránek, sociálních sítí, SMS
kanálem apod. Běžného zákazníka z řad domácností se plánovaná odstávka elektřiny
dotkne v průměru jednou ročně, a to zpravidla v rozsahu několika hodin v pracovní den.

Bližší informace na www.cezdistribuce.cz
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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 1/2021 byla 31. 3.2021
Tisk: Tiskárna a Knihárna Zaplatílek, Vesec 66
Distribuce: Česká pošta, s. p.
výtisk je dodáván do každé domácnosti v obci Mírová pod Kozákovem

