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Kontakty na Obecní úřad
Mírová pod Kozákovem:
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e-mail: obec@mirova.cz
www.mirova.cz

Mateřská škola na Chutnovce – 481 322 982
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DPS v Bělé - 481 363 071 (072)
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155 – Záchranná služba
150 – Hasiči
112 – Integrovaný záchranný systém
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
obvykle Vás v předvánočním čísle našeho Zpravodaje informuji o akcích, které se
během adventu konaly nebo ještě konat budou. Letos je tomu bohužel, stejně jako
v mnoha jiných ohledech, jinak. Velice mě mrzí, že jsme se letos nemohli potkat
na již tradičním rozsvěcení vánočního stromu doprovázené vůní svařáku a zpěvem
koled dětí z mateřské i základní školy nebo na setkání seniorů, které pořádáme více
než 20 let. I přes všechna negativa, která s sebou tato doba nese, doufám, že si vánoční dobu užíváte alespoň se svými nejbližšími a společně s dětmi se těšíte na
Ježíška.
Nechci Vás v předvánočním čase zahlcovat negativními zprávami či odhady, jelikož
o nich čtete a slyšíte určitě na každém rohu, jen Vás chci znovu ve vší vážnosti požádat, abyste nepodceňovali aktuální situaci kolem šíření nemoci COVID-19. I přes
názorové neshody, které napříč společností i naší obcí vládnou, pevně věřím, že
všichni máme jeden společný zájem – a to aby se situace zlepšila. Prosím Vás tedy,
abyste byli trpěliví (i když vím, že vzhledem ke stále měnícím se pravidlům a mnohdy matoucím informacím ze strany naší vlády to není úplně snadné) a ohleduplní
k lidem ve svém okolí. Věřme, že stejně jako vymizely všechny pandemie v historii
lidstva, tak jistě bude brzy překonána i tato.
I přes všechna omezení, která všude kolem nás panují, „život“ u nás v Mírové se
nezastavil. Stále, byť v omezeném režimu, udržujeme úřední hodiny na obecním
úřadě, abyste si mohli vyřídit vše potřebné, pracujeme na běžných údržbách v obci,
ale v rámci možností realizujeme i plánované projekty. Mezi ty velké, kompletně
dokončené, patří oprava hřbitovů v Sekerkových Loučkách a ve Vesci a především
rekonstrukce kolem hlavní silnice na Chutnovce. Zde jsme aktuálně vysadili nové
stromy a dolaďujeme poslední detaily.
Na závěr mi dovolte, abych Vám jménem svým i jménem všech zastupitelů a zaměstnanců obecního úřadu popřál klidné prožití vánočních svátků a do nového
roku hlavně hodně zdraví a životního optimismu.
Jaroslav Votrubec
starosta obce Mírová pod Kozákovem
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Stáhněte si do svého telefonu
aplikaci s nejnovějšími
informacemi z naší
obce a buďte jednoduše
„V OBRAZE“!
Rádi byste měli všechny aktuální a důležité informace z obce doslova „po ruce“ dřív
než ostatní? Pak právě pro Vás je určena
chytrá aplikace – V OBRAZE, kterou si můžete bezplatně stáhnout do svých chytrých
mobilních telefonů. Do aplikace se navíc
nemusíte registrovat nebo přihlašovat, protože neposkytujete žádná osobní data a její
instalaci zvládne za pár minut jednoduše
každý. Můžete zde po nastavení sledovat
i informace z jiných obcí, které tuto aplikaci
mají zřízenou.

• Mít přístup na internet.
• Mít místo v úložišti telefonu cca 13 MB.
Jak si aplikaci stáhnout z Google Play
nebo z App Store za 2 minuty?
1. Ve vašem telefonu si otevřete aplikaci
Obchod Play nebo App Store.
2. Do vyhledávacího okna zadáte název
„V OBRAZE“.
3. Kliknete na Instalovat.
4. Po nainstalování kliknete na položku
Otevřít (povolit oznámení).
5. Po otevření přidáte obec Mírová pod
Kozákovem. Lze sledovat i více obcí
a měst.
6. Po výběru obce se data z webu
automaticky nahrají do aplikace.
Aplikaci si můžete stáhnout také pomocí QR
kódů.
Více informací, například jak nastavit sledování naší obce v aplikaci, najdete na www.
aplikacevobraze.cz.

Jaké informace „V OBRAZE“ najdete?
• Aktuální informace z obce Mírová pod
Kozákovem.
• Pozvánky na kulturní, sportovní a další
akce, které se v obci konají.
• Dokumenty a záznamy vyvěšené na
úřední desce.
• Fotogalerii
Co k aktivaci aplikace V OBRAZE budete
potřebovat?
• Mít chytrý telefon nebo tablet
s operačním systémem Android či iOS.
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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.

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

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 a poplatky za odpady a psy,
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

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
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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!!!

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Výpis z veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Mírová
pod Kozákovem konaného dne
26. 11. 2020 na OÚ Mírová pod
Kozákovem.
Zastupitelstvo obce Mírová pod Kozákovem po projednání souhlasí:
1. S pověřením rady obce ke schvalování
rozpočtového opatření do výše 2 mil.
Kč v jednotlivých bodech na rok 2021.
2. S rozpočtovým opatřením schváleným
Radou obce Mírová pod Kozákovem za
období srpen 2019 – říjen 2019.

7. S koupí modulu pro aplikaci „V OBRAZE“
pro větší informovanost obyvatel
obce Mírová pod Kozákovem a ročním
poplatkem za provoz modulu.
Zastupitelstvo obce Mírová pod
Kozákovem schválilo:
1. Rozpočet Svazku obcí Mírová pod
Kozákovem na rok 2021 jako vyrovnaný.
2. Rozpočet obce Mírová pod Kozákovem
na rok 2021 jako vyrovnaný.
3. Zprávu o plnění usnesení z minulého
zasedání Zastupitelstva obce Mírová
pod Kozákovem.
4. Plán inventur na rok 2020.
5. Rozpočet ZŠ Mírová pod Kozákovem
Bělá č. p. 31 na rok 2021 a střednědobý
výhled rozpočtu na roky 2022 – 2023.

3. Se stavbou IE-12-4006484-SM-Bělá
u Turnova – el. kabelizace a stavbou
trafostanice včetně napojení dle
dodané dokumentace.

6. Rozpočet MŠ Mírová pod Kozákovem
Chutnovka č. p. 56 na rok 2021
a střednědobý výhled rozpočtu na roky
2022 – 2023.

4. S dotací ve výši 10 000 Kč firmě
Spokojený domov, o. p. s. na
poskytování sociálních služeb pro
občany obce Mírová pod Kozákovem
a s podpisem smlouvy.

Zastupitelstvo obce Mírová pod Kozákovem bere na vědomí:

5. Se zpevněním obecní komunikace
p. č. 1159 v k.ú. Bělá u Turnova dle
vyjádření CHKO Český ráj a dle
finančních možností obce.

1. Výroční zprávu o činnosti ZŠ v Bělé za
školní rok 2019 – 2020.

6. S uzavřením MŠ na Chutnovce v době
vánočních prázdnin od 23. 12. 2020 do
3. 1. 2021.

2. Výroční zprávu o činnosti MŠ na Chutnovce za školní rok 2019 – 2020.
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3. Zprávu kontrolního výboru ze dne
26. 11. 2020.
4. Zprávu finančního výboru ze dne
26. 11. 2020.
5. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Mírová pod Kozákovem. V rámci
přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení
par. 10 odst. 3 písmena b) a c) zákona
č. 420/2004 Sb.
6. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Svazku obcí Mírová pod Kozákovem.
V rámci přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny nedostatky uvedené v ustanovení par.10 odst. 3 písmena b) a c) zákona
č. 420/2004 Sb.
Zastupitelstvo obce Mírová pod Kozákovem nesouhlasí:
1.

S vypsáním záměru na prodej
p. p.č. 2085 v k.ú. Bělá u Turnova.

Zastupitelstvo obce Mírová pod Kozákovem projednalo žádost o odkup objektu
občanské vybavenosti č. p. 22 ve Vesci pod
Kozákovem. Zastupitelstvo obce Mírová pod
Kozákovem nesouhlasí s prodejem objektu.

DŮM S PEČOVATELSKOU
SLUŽBOU BĚLÁ
U nás v DPS stále dodržujeme opatření. Je to
pro nás pro všechny dlouhé a už se těšíme,

až se zase vše vrátí do normálního stavu. Absolvujeme povinné testování zaměstnanců
DPS na COVID-19, a to vždy po pěti dnech.
Chceme poděkovat panu starostovi, který nám daroval 4 krásné vánoční stromky.
Máme tak vytvořenou vánoční výzdobu
v každém patře i před DPS a atmosféru už
jen podtrhávají vánoční koledy, které nám
zní domem.
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Za celý DPS přejeme všem seniorům v obci
krásné Vánoce a hlavně zdraví.
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
Ohlédnutí za podzimem a co nás
čeká ve školce v zimě 2020:
Mateřská škola v Mírové pod Kozákovem je
otevřena soustavně již od 17. srpna 2020.
Nový školní rok jsme zahájili znovu ve třech
odděleních. Do základní školy nám odešlo
celkem 21 dětí a stejný počet nových dětí
bylo také do školky zapsáno. Do nejmenšího oddělení Lištiček jsme přijali celkem 16
nových dětí, ze kterých většina nastoupila
již v září. Ostatní děti byly rozděleny podle
věku do dalších 2 oddělení Medvídků a Soviček. Adaptace na nové prostředí, ostatní
děti a nové učitelky je pro ně obzvláště těžká. Každé dítě si zvyká jinak dlouhou dobu,
mnohdy ukápne slzička nejen dětem, ale
i maminkám. Nakonec si ale zvyknou všechny děti a do školky pak chodí rády.

Podzimní měsíce proběhly v MŠ tradičně
s podzimními tématy. Většina aktivit, pokud
to počasí dovolilo, se mohla provádět venku. Šlo o vycházky do okolí MŠ, pozorování
změn v přírodě, počasí, sběr přírodnin, hub,
plodů, pozorování stromů, rostlin a jejich
proměny. Ve školce pak děti kreslily, malovaly, vystřihovaly, nalepovaly a vyráběly různé podzimní výrobky draků, stromů, dýní,
zvířátek, ovoce, houbiček, mraků s deštěm apod. Vyprávěly se pohádky a příběhy,
zpívaly se písničky o podzimu, učily se básničky, třídily se obrázky podle druhu a hrály se různorodé hry s podzimní tematikou.
Nezapomnělo se ani na každodenní ranní
cvičení a pořádné protažení těla. Ještě v září
nás mohlo navštívit divadlo „Koloběžka“
s pohádkou „O Červené Karkulce“.
Předškoláci se již pravidelně učí pracovat na
nové interaktivní tabuli, kterou jsme si díky
zřizovateli mohli pořídit a která se stala již
nedílnou součástí výuky dětí. Jde o to, aby
byly děti již z mateřské školy připravené ji
v základní škole používat. Dále jsou také vedené k vyplňování pracovních listů s různou
tematikou a obtížností, tím pádem k většímu soustředění na práci a rozvoj vytrvalosti.
Letos je situace o to horší, že jsme museli již
v říjnu začít rušit téměř všechny domluvené
akce pro děti, ale i jejich rodiče. Přesně v polovině se přerušil plavecký výcvik předškoláků, nemohly se uskutečnit společné dílničky
dětí a rodičů, odvolaly se koncerty, divadla
a další. Bohužel nepůjde uskutečnit ani tradiční vystoupení dětí u vánočního stromu
před naší MŠ, ani vánoční besídky ve třídách
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s vánočním tvořením. To nás velmi mrzí!
Dětem se sice budeme snažit vykouzlit ve
školce vánoční atmosféru plnou vánočního
vyrábění, pečení, přáníček, dárečků, koled,
zvyků, mikulášské i vánoční nadílky dobrot
i společných dárků, přeci to však bude malinko ošizené o to společné prožívání s rodiči, prarodiči, sourozenci a ostatními lidmi.
Paní učitelky s dětmi ve třídách už začínají
postupně péct a zdobit perníčky, vyrábět
andílky, čerty a Mikuláše, učí se básně a říkadla, zpívají nové, krásné vánoční písně a koledy. Zároveň se všichni zaměstnanci podílejí na vánoční výzdobě celé školky, záclon,
okenních parapetů, dveří, společných chodeb, šaten dětí, tříd, heren, ložnic, schodiště
i vstupního prostoru před školkou. Patří jim
za to velké poděkování!
Společně s dětmi se budeme také podílet na
výrobě dárečků a přáníček rodičům. Protože
letos nemůžeme, tak jako v jiných letech,
navštívit babičky a dědečky v DPS Bělá s naším vánočním programem, chtěli bychom
jim také vyrobit přáníčka a drobné dárečky,
aby věděli, že jsme na ně nezapomněli a že
na ně myslíme i v této těžké době, kdy se
nemohou příliš setkávat se svými bližními.

Přípravy na adventní dobu
v mateřské škole Mírová pod
Kozákovem
V době, kdy čtete tento článek, je pravděpodobně již advent, nejkrásnější období
v roce. Letos však zcela jiné. Z důvodu pandemie je však jiný celý rok 2020. Na jaře
byl provoz ve školách a školkách omezen,
a proto jsme museli zrušit všechny plánované akce. Přes prázdniny jsme si odpočinuli,
epidemiologická situace se zlepšila a v září
jsme plni naděje a očekávání přivítali děti
a doufali, že se situace z jara již nikdy nebude opakovat. Velmi jsme se těšili, že doženeme vše, co nám jarní opatření nedovolila.
Začátek školního roku nebývá nikdy lehký
pro děti ani pro učitelky. Některé malé děti
si hůře zvykají na nové prostředí a odloučení od rodičů, u těch starších trvá nějaký

Na závěr bych chtěla popřát všem lidem pokojné prožití vánočních svátků, hodně zdraví, mnoho síly a optimismu do nového roku
a pevné přesvědčení, že to zvládneme a že
bude příští rok 2021 lepší než ten letošní.
Alena Najmanová,
ředitelka MŠ Mírová pod Kozákovem
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práci s těmi nejmenšími
je dodržování všech nařízení velmi náročné.

čas přejít z prázdninového režimu do toho
školního. Vše jsme ale dobře zvládly. Děti
se adaptovaly, paní učitelky je více poznaly
a mohly jsme tak zahájit plánované aktivity z našeho „Třídního vzdělávacího plánu“.
Abychom toto všechno lépe zvládaly, nastoupila k nám kvalifikovaná asistentka pedagoga, která se zapojuje do činností všech
oddělení. Nyní je nejvíce využívána v oddělení Lištiček (nejmladší děti), kde pomáhá
především s procesem adaptace.
Staré přísloví praví: „Člověk míní, a příroda
mění.“ Tentokrát to vyšlo do puntíku. Začátkem října se epidemiologická situace
začala prudce zhoršovat, a všechny naše
plány se tak rozplynuly. Byla zrušena divadelní představení a předškolní děti musely
přerušit plavecký výcvik. Doufáme, že v novém roce se situace zlepší a všechny aktivity
budeme moci dokončit. V současné době
se věnujeme tématům, které jsou určené
školním vzdělávacím programem. Snažíme
se co nejvíce pobývat venku a bedlivě dodržujeme předepsaná hygienická opatření.
Z mých zkušeností musím přiznat, že při

Pokud to situace dovolí,
máme na měsíc prosinec naplánovanou ukázku zpěvných i dravých
ptáků, mělo by přijet divadlo Matýsek se svým
vánočním programem
a divadlo Koloběžka s pohádkou „O veselém vánočním stromečku“.
Musím přiznat, že jsme byly všechny velmi
smutné ze zprávy, že se letos neuskuteční
slavnostní rozsvěcení vánočního stromečku spojené se zpíváním koled. Budeme se
snažit však dětem tento zážitek vynahradit
a v rámci jednotlivých tříd se pilně připravovat na příchod Vánoc. Začátkem prosince
proběhne mikulášská nadílka. Napečeme
vánoční cukroví, vyrobíme přáníčka, ozdobíme stromeček, u kterého si zazpíváme koledy, a děti dostanou nové hračky.
Závěrem bych Vám všem chtěla jménem
svým i všech zaměstnanců mateřské školy
popřát krásné prožití Vánoc, hodně štěstí
a zdraví v roce 2021.
Bc. Nikol Červinková, učitelka 1. oddělení

ZŠ BĚLÁ
Co se děje v základní škole
Jak už jsem psala v posledním čísle Zpra-
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vodaje, nový školní rok začal slibně. Během
měsíce září jsme se žáky zopakovali a procvičili učivo minulého školního roku a také
nastavili pravidla práce a chování, která jsou
nezbytná pro zvládnutí práce v každém třídním kolektivu.
Žáci druhé a třetí třídy zahájili plavecký výcvik, na který se každoročně velmi těší a užívají si ho.
Žáci páté třídy dokončili výuku dopravní
výchovy z loňska a složili zkoušku cyklisty.
Žáci čtvrté třídy zahájili dopravní výuku na
dopravním hřišti, kterou by měli dokončit
na jaře.
Všechny třídy vyrazily do ekocentra v Sedmihorkách, kde absolvovaly ekologický program, při němž se žáci obohatili o mnohé
poznatky ze života přírody.
Bohužel, všechno toto jsme byli nuceni
přerušit, neboť kvůli pandemii koronaviru
vláda nařídila uzavření všech škol, tedy i té
naší.Byli jsme nuceni zahájit distanční výuku, tedy vzdělávání na dálku. A jak taková
práce vypadá? Každý učitel si nejprve musí
dobře rozmyslet, co lze učit na dálku a co lze
po žácích na dálku chtít.
Nyní se učitelé se žáky denně spojují v online hodině, která trvá každý den cca 60 minut. Při tomto spojení, které by mělo na našem stupni školy mít spíše formu třídnické
hodiny, učitelé vyloží žákům novou učební
látku a ujistí se, zda jí žáci rozumějí. Dále se
učitelé ptají, zda žáci vědí, jak vypracovávat

zadané úkoly. Na každý den je totiž dostanou uložené. Ty, které určí učitel, posílají
učiteli ke kontrole. Učitel práci žákům zkontroluje a žákovu práci zhodnotí.
Novou učební látku učitelé natáčejí a video
s výkladem posílají svým žákům. Žáci si tak
video mohou pouštět v libovolnou dobu,
opakovaně a mohou si ho v případě potřeby zastavit.
Po měsíci distančního vzdělávání se do školy 18. 11. 2020 vrátili žáci první a druhé třídy.
Ve třídě i všude jinde musí mít roušky a žáci
jedné třídy se nesmějí setkat se žáky třídy
druhé. Proto i ranní a odpolední družinu
mají odděleně.
Vyučování probíhá podle rozvrhu hodin,
není však dovoleno zpívat. Místo hodiny tělesné výchovy, která není taktéž povolena,
chodí děti ven. Ven, na vzduch, chodí i na
ostatní předměty a to asi tak na jednu vyučovací hodinu denně. Paní učitelky připravují i celou dopolední výuku venku – v lese,
na louce nebo na vycházce.
Zbytek našich žáků, tedy třetí, čtvrtá a pátá
třída, se do školy vrátila v pondělí 30. listopadu. Museli jsme vymyslet a připravit
takovou organizaci, aby vyhověla vládním
nařízením a zároveň byla pro všechny v naší
škole snesitelná a žáci se mohli dál vzdělávat tak, jak je to potřeba.
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Mgr. Edita Vondrová

ždým dnem, nemá vlastně smysl Vám teď
a tady psát, jak to zrovna je. Nicméně v případě, že to nařízení umožňují, platí, že vesecká knihovna funguje každý čtvrtek od
16:30 do 17:30 hod. a těší se na všechny
čtenáře z blízkého či vzdálenějšího okolí.

Vzpomínka na Strom
tisíciletí
Stromem tisíciletí se stala planá hrušeň - štěp vypěstovaný v Praze v Průhonicích ve výzkumném ústavu.
Tento štěp byl pořízen z 270 let staré
hrušně rostoucí jako hraniční strom
mezi Turnovem - Hrušticí a Bělou,
částí obce Mírová pod Kozákovem.
Mladá hrušeň byla vysazena v předvečer Dne stromů na pražském Vyšehradě v Karlachových sadech dne
19. 10. 2000. Tohoto slavnostního
vysazení se zúčastnili tehdejší ministr zemědělství Jan Fencl, botanik
Václav Větvička, výtvarník Martin
Patřičný, zástupci Národní kulturní
památky Vyšehrad a zástupci obce
Mírová pod Kozákovem. Od této
události uplynulo již 20 let. Hrušni se
na Vyšehradě daří a roste z ní krásný
strom.
Zdeňka Macháčková

Celý uplynulý rok byl náročný nejen pro
podnikatele či restauratéry, ale i pro různé
složky knižního trhu. Mnoha titulům, které
byly ohlášeny na letošní rok, byly termíny
posunuty na pozdější dobu nebo na neurčito. Pokud tak nemáte ještě zařízené
všechny vánoční nákupy nebo máte prostě jen rádi knihy, můžete zvážit podporu
těch, které knižní trh živí. Nejlepší je to dvojím způsobem – buď nakupovat přímo na
e -shopech nakladatelů, kteří pak nemusí
čekat na platby od zprostředkovatelů, anebo si vzpomenout na malé krámky či antikvariáty, které zůstávaly podstatnou část
roku prázdné. A jestli už je zase všechno
zavřeno, zkuste si zjistit, jestli nemají třeba
výdejní okénko.
Na rozdíl od výše jmenovaných není naše
knihovna existenčně ohrožená, a tak, jakkoliv je celá situace (obzvlášť o Vánocích)
smutná, můžete si být jistí, že na Vás budeme připravení. Máme objednanou spoustu
nových knih a doufáme, že v příštím roce
se nad nimi budeme zase setkávat tak, jak
jsme zvyklí.

OBECNÍ KNIHOVNA
Milí čtenáři,
poslední příspěvek do Zpravodaje jsem
psala v okamžiku, kdy mohly být knihovny otevřené, ale v době jeho vydání už se
naše dveře z důvodu vládního nařízení opět
zavřely. A protože situace se stále mění ka-

Přejeme krásné Vánoce a do nového roku
nám všem to zdraví!
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Kamila Drahoňovská

JPO Mírová pod Kozákovem

Všechny soutěže, které se letos ještě měly
konat, byly z důvodu koronavirové situace
zrušeny. Náhradní termín mistrovství ČR je
zatím stanoven na 21. 4. 2021.

Soutěž TFA Milevsko
Poslední soutěž TFA v letošním roce se
konala v jihočeském Milevsku 26. 9. a bělské hasiče zastupoval jen Josef Richter ml.
Vzhledem k blížícímu se mistrovství republiky se sešla velice silná konkurence včetně
reprezentantů ČR. Pepa v náročné soutěži
a deštivém počasí předvedl slušný výkon
a umístil se na 7. místě.

Přestože byla letošní sezóna soutěží TFA
omezena současnou situací, přinesla bělským hasičům řadu úspěchů a příslib do
další, doufejme příznivější sezóny 2021. SDH
Bělá děkuje soutěžícím za jejich nasazení,
výkony a zviditelnění sboru. Děkujeme!
Aleš Zeman

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA LIBERECKÉHO KRAJE
Zima se blíží… Na cestu za
pacienty jsme připraveni!
Cesta za pacienty někdy nebývá lehká
a někdy ani nevede po silnici. Ať už se jedná o zraněné v terénu nebo o ty, kdo naši
pomoc potřebují doma, zejména v zimních
měsících je občas velmi obtížné dojet sanitou až k místu zásahu. Řidiči Zdravotnické
záchranné služby Libereckého kraje proto
pravidelně zdokonalují své znalosti a dovednosti, aby nejen cesta k pacientovi, ale
i s ním do zdravotnického zařízení, byla co
nejbezpečnější.
V září se proto většina řidičů ZZS LK vystřídala na praktickém školení v bývalém
vojenském areálu v Ralsku. Pod vedením
instruktorů z vlastních řad obnovili své znalosti, naučili se něco nového a vyzkoušeli

si jízdu sanitou v opravdu těžkém terénu.
Na cvičení, které ZZS LK pořádá již druhým
rokem vlastními silami, se řidičů za zpřísněných bezpečnostních a hygienických podmínek (kvůli riziku nákazy covid) vystřídalo celkem 120. „První ročník cvičení řidičů
ve vojenském prostoru Ralsko byl úspěšný
a měli jsme na něj skvělou zpětnou vazbu od
zaměstnanců. Letos jsme na něj navázali podobným scénářem, samozřejmě s drobnými
úpravami. Stěžejní částí byly stejně jako loni
praktické jízdy v terénu, vzhledem k tomu, že
hodně pršelo, byly místy opravdu výživné,“
řekl mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev.
„Soustředili jsme se na dohledávání pacienta
v nepřístupném terénu – na místě bylo i mobilní operační středisko. V rámci teoretické
výuky se řidiči věnovali rozboru dopravních
nehod nebo pravidlům, která pro nás na sil-
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nicích platí v době, kdy je sanita ve výjezdu,
a podobně,“ doplnil.

Vozový park záchranky se rozrostl
o šest nových sanit

Záchranáři pravidelně trénují krizové brzdění, jízdu ve vysoké vodě, zvládnutí smyku či nácvik zvláštních krizových situací
včetně překážek na silnici. „Díky podpoře
Libereckého kraje a vojenských lesů se nám
v Ralsku nabídl ideální výcvikový prostor pro
to, aby si každý řidič mohl na vlastní kůži vyzkoušet jízdní vlastnosti vozu v terénu, který
v Libereckém kraji může kdekoliv potkat. Protože u nás to není jen o městech a silnicích.
Lokalit, kde jsou lidská obydlí, chaty, chalupy
je všude dost a kolikrát je pro posádky opravdu náročné je dohledat, mnohdy je to právě
o takovýchto cestách na hranici sjízdnosti,“
uvedl Georgiev.

Šest nových vozů Mercedes od listopadu
vyjíždí za pacienty Zdravotnické záchranné
služby Libereckého kraje. Předání nových
sanit bylo tentokrát kvůli covidu bez účasti
veřejnosti a možnosti prohlídky, hejtman
Martin Půta řediteli ZZS LK Luďku Kramářovi ovšem alespoň symbolicky předal klíče
od nových sanit po zasedání krizového štábu kraje. O poskytnutí peněz na jejich pořízení rozhodla rada kraje na začátku října.
Všechna auta jsou vybavena tak, aby jejich
zařízení plně odpovídalo požadavkům pacientů a záchranářů. „Je pro nás samozřejmě
důležitý komfort pro pacienta. K tomu, abychom ho zajistili, potřebujeme mít všechno
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po ruce. Ve chvíli, kdy bojujeme o život člověka před sebou, si nemůžeme dovolit vstát od
pacienta a jít něco někam hledat,“ vysvětlil
Kramář. Dodal, 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 vozu na sanitu. Znamená to nejen polepy, ale zejména
instalaci komunikační techniky a zdravotnického vybavení. Ve třech z právě přebraných sanit jsou elektrická nosítka, ve třech
mechanická. Všechna auta jsou vybavena
LED světlomety pro lepší viditelnost a ma-

jáky s červenomodrým světelným výstražným zařízením, samozřejmostí je vzduchové odpružení. „I nyní jsme se při vybavování
vozů řídili zkušenostmi a požadavky našich
zaměstnanců. Auta tak mají například opět
lepší samozavírací systémy šuplíků a skříněk,“ řekl Kramář.
„Během posledních dvou let se nám podařilo pro záchranku zajistit celkem 22 nových
sanit a stabilizovat tak vozovou základnu.
Některé původní vozy již opravdu nebyly
v dobrém technickém stavu a nesplňovaly
požadavky moderní medicíny. Pokud to bude
možné, budeme samozřejmě záchranáře
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i v tomto ohledu stále podporovat. Určitě
si všichni zejména v současné vypjaté době
uvědomujeme, jak moc je pro nás dostupná
a moderní zdravotnická péče důležitá,“ řekl
hejtman Libereckého kraje Martin Půta. „Je
důležité, aby měli pracovníci záchranné služby k dispozici moderní a kvalitní automobily. Vozidla jsou denně v náročném provozu
a tak na ně musí být absolutní spoleh,“ doplnil Vladimír Richter, krajský radní pro resort
zdravotnictví.

Škoda Kodiaq, v nichž za pacienty vyjíždí
lékař a které nemají lůžkovou úpravu. Ty
bude platit z vlastních zdrojů a jejich cena
bude zhruba 8 milionů korun. „Vzhledem
k tomu, že kvalitní a bezpečná auta jsou pro
naši práci nezbytná, budeme se samozřejmě snažit zabezpečit finanční prostředky na
další pravidelnou obnovu vozového parku.
A jsme Libereckému kraji vděční, že nás podporuje a vychází nám podle svých možností
vstříc,“ dodal Kramář.

Stará auta, která záchranka nahrazuje, ze
silnic nezmizí. Po důkladném technickém
servisu budou nadále sloužit jako záložní.
Po jednom novém mercedesu dostanou
k dispozici záchranáři na základnách ve
Frýdlantě, v Turnově, v Jablonci nad Nisou
a v Jablonném v Podještědí. Dvě nové sanity budou vyjíždět za pacienty z liberecké
základny.

Michael Georgiev
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

Náklady na pořízení nových aut byly zhruba 25 milionů korun. Do konce roku plánuje záchranka pořídit ještě dva nové vozy

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

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

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

Pytle s 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

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

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.

strana 17

Pf 2021
strana 18

KALENDÁŘ 2021
LEDEN

ÚNOR

BŘEZEN

DUBEN

Po

4 11 18 25

1 8 15 22

1 8 15 22 29

5 12 19 26

Út

5 12 19 26

2 9 16 23

2 9 16 23 30

6 13 20 27

St

6 13 20 27

3 10 17 24

3 10 17 24 31

7 14 21 28

Čt

7 14 21 28

4 11 18 25

4 11 18 25

1 8 15 22 29

Pá

1 8 15 22 29

5 12 19 26

5 12 19 26

2 9 16 23 30

So

2 9 16 23 30

6 13 20 27

6 13 20 27

3 10 17 24

Ne

3 10 17 24 31

7 14 21 28

7 14 21 28

4 11 18 25

KVĚTEN

ČERVEN

ČERVENEC

SRPEN

Po

3 10 17 24 31

7 14 21 28

5 12 19 26

2 9 16 23 30

Út

4 11 18 25

1 8 15 22 29

6 13 20 27

3 10 17 24 31

St

5 12 19 26

2 9 16 23 30

7 14 21 28

4 11 18 25

Čt

6 13 20 27

3 10 17 24

1 8 15 22 29

5 12 19 26

Pá

7 14 21 28

4 11 18 25

2 9 16 23 30

6 13 20 27

So

1 8 15 22 29

5 12 19 26

3 10 17 24 31

7 14 21 28

Ne

2 9 16 23 30

6 13 20 27

4 11 18 25

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

L I S TO PA D

1 8 15 22 29

PROSINEC

Po

6 13 20 27

4 11 18 25

1 8 15 22 29

6 13 20 27

Út

7 14 21 28

5 12 19 26

2 9 16 23 30

7 14 21 28

St

1 8 15 22 29

6 13 20 27

3 10 17 24

1 8 15 22 29

Čt

2 9 16 23 30

7 14 21 28

4 11 18 25

2 9 16 23 30

Pá

3 10 17 24

1 8 15 22 29

5 12 19 26

3 10 17 24 31

So

4 11 18 25

2 9 16 23 30

6 13 20 27

4 11 18 25

Ne

5 12 19 26

3 10 17 24 31

7 14 21 28

5 12 19 26
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Periodický tisk územního samosprávného celku
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Tisk: Tiskárna a Knihárna Zaplatílek, Vesec 66
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