Slovo starosty

Vážení občané,
letošní zima byla díky nastalé situaci a s ní
souvisejícími
vládními
opatřeními
poněkud
výjimečná. Uzavírky sportovních areálů a omezení
pohybu dávaly tušit, že s aktivním pohybem to letos
nebude nejlepší. Díky nezvyklým přívalům sněhu jsme
se však nakonec mohli ohánět alespoň hrably, děti se
dostatečně vyřádily na zamrzlých rybnících a naše
pole a louky se staly nakrátko běžeckými okruhy pro
nadšené lyžaře. Sportovního ducha zde jistě
nezapřeme.
Bohužel vzhledem k současné situaci jsme si mohli
nechat jen zdát o každoročním masopustním průvodu.
Podmínky nám neumožnily jeho konání. Věřím však,
že se alespoň některé další akce v letním období
budou moci konat a že pandemie ustoupí. Proto bych
chtěl apelovat na všechny činovníky našich spolků,
aby každoroční kulturně - sportovní akce plánovali a
požádali si o finanční příspěvek na jejich konání.
Na druhou stranu se však může stát, že omezující
opatření budou trvat déle.
Mimo jiné by to mohlo znamenat, že se letošní akce
Čarodějnice nebude moci konat ve standardním
režimu. Z tohoto důvodu bychom chtěli upozornit

všechny naše občany, aby větve a klestí z prořezávek
v případě potřeby odváželi nad fotbalové hřiště
(sportovní areál), kde se již hromada nakupila.
V žádném případě neodvážejte roští na tradiční místo
pálení čarodějnic do Lázní Kundratic!
Jak jistě víte, blíží se termín sčítání lidí, domů a
bytů. Akce by měla proběhnout ve dvou fázích. Ve
dnech od 27. 3. do 9. 4. 2021 proběhne online sčítání
prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz
nebo
prostřednictvím mobilní
aplikace. To umožní vyplnit dotazník z domova
občanům, kteří mají k dispozici příslušné zařízení
(počítač či chytrý mobilní telefon a připojení
k internetu). V druhé fázi ve dnech od 17. 4. do 11. 5.
2021 proběhne sčítání klasickým způsobem, kdy
budou sčítací listy distribuovat sčítací komisaři
k občanům do místa trvalého bydliště. Občané pak
budou mít povinnost formulář vyplnit a odevzdat
prostřednictvím schránek České pošty. Odesílání
bude zdarma.
Asi všichni jsme v loňském roce zaregistrovali
uzavírku silnice č. III/2784 vedoucí přes Ještěd do
Liberce – Horního Hanychova. Práce na této silnici
budou pokračovat i v letošním roce. Zahájení prací
je plánováno na období po Velikonocích, tj. od 6. 4.
do 30. 6. 2021. Po tuto dobu bude úplná uzavírka
silnice! Budeme se muset opět přizpůsobit, neboť
oprava této komunikace je nevyhnutelná.
Od pondělí 1. 3. 2021 došlo ke změně otevírací
doby zdejší pošty v Osečné, a to konkrétně ve dnech
pondělí a středa, kdy byla přidána jedna hodina
v dopoledním čase a naopak byla ubrána jedna
hodina v podvečer, kdy poštu navštěvovalo minimum
klientů.
Pokračování na druhé straně

V současné době se realizuje výstavba kabin
sportovního areálu, kde předpokládáme ukončení
prací v jarních měsících. Dále byly zahájeny práce
na úpravě dvora v areálu ZŠ a MŠ Osečná, kde bude
nově vybudováno dětské dopravní hřiště s herními a
také ekologickými prvky. Pro zajímavost zde bude
zadržována dešťová voda, která bude dále využívána.

Změny v provozu ordinace praktického
lékaře pro dospělé Osečná

V letošním roce budeme také opět navazovat
výstavbou další stoky na již vybudovanou kanalizační
síť Města Osečná. Jedná se o úsek v ulici Truhlářská.
Tato stoka bude sloužit k napojení domů za
truhlárnou. Další část kanalizace v této ulici bychom
chtěli zrealizovat v příštím roce. Práce budou
započaty v měsíci březnu. Již předem bych chtěl
občany požádat o shovívavost a trpělivost
v souvislosti s těmito zemními pracemi.

Dále dochází k úpravě ordinačních hodin a to takto:

Od 1. března 2021 došlo ke změnám v provozu
ordinace praktického lékaře pro dospělé v Osečné a
Rozstání. Poskytovatelem zdravotních služeb je nově
MUDr. Pavel Kočí, IČ: 88819698.
Osečná
Pondělí
Středa
Čtvrtek
Pátek
Rozstání
Úterý

otevřeno (od — do)
07.00 – 13.00 ordinace
12.00 – 18.00 ordinace
07.00 – 13.00 ordinace
07.00 – 13.00 ordinace
otevřeno (od — do)
07.00 – 13.00 ordinace

Jiří Hauzer, starosta

Nadále trvá nutnost objednání k vyšetření do
obou ordinací!

Dotační program pro spolky a organizace ve
městě Osečná na kulturně - sportovní činnost

Nově je zprovozněn mobilní telefon pro volání do
obou ordinací: 608 136 117. Telefon bude v
provozu v ordinačních hodinách!

Město Osečná vyhlásilo výzvu k předkládání
žádostí o dotaci z rozpočtu města na rok 2021.

Provoz telefonních čísel 485 107 756 (ordinace
Osečná) a 485 179 240 (ordinace Rozstání) bude
ukončen k 30. 4. 2021!

Finanční prostředky z rozpočtu města Osečná jsou
určeny na podporu kulturně - sportovních činností a
akcí pro občany města, které se uskuteční v průběhu
roku 2021. Celkový objem prostředků vyčleněných
ve schváleném rozpočtu města na tento program je
150.000,- Kč. Maximální výše dotace pro jednoho
žadatele je 40.000,- Kč.

Vzhledem k neúnosně vysokému počtu telefonátů
prosíme: volejte jen v akutních případech, tj. náhlá
změna zdravotního stavu, potřeba akutního vyšetření,
konzultace související s onemocněním COVID-19.

Více informací naleznete na:

V ostatních neakutních případech, tj. objednání
receptů na dlouhodobě užívané léky, potvrzení,
pojistky, objednání neakutních vyšetření prosíme,
užívejte co nejvíce e-mail: info@ordinaceosecna.cz
nebo nově SMS zprávu na náš mobilní telefon.
Požadavky vyřizujeme obvykle do druhého
pracovního dne, v případě potřeby Vám zavoláme v
době, kdy neošetřujeme pacienta v ordinaci.

www.osecna.cz/Urad/DotacniProgramMesta.aspx

MUDr. Pavel Kočí

Pošta v Osečné

Lékárna v Osečné

Od 1. března 2021 se změnila provozní doba pošty
v Osečné a to takto:

Od 7. ledna 2021 se změnila provozní doba lékárny
v Osečné a to takto:

Zájemci mají možnost požádat o dotaci v termínu
od 1. 4. do 16. 4. 2021. Žádosti podané po tomto
termínu nebudou akceptovány.

Osečná
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

otevřeno (od — do)
10.00 – 12.00
13.00 – 17.00
08.00 – 12.00
13.00 – 15.00
10.00 – 12.00
13.00 – 17.00
08.00 – 12.00
13.00 – 15.00
08.00 – 12.00
13.00 – 15.00

Jana Čermáková, hlavní vedoucí

Osečná
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Mgr. Hana Bernardová

otevřeno (od — do)
08.00 – 14.00
Zavřeno
08.30 – 16.00
08.00 – 13.30
08.00 – 14.00

Minimum z epidemiologie a očkování od
praktického lékaře
Znalosti o tom, jak se šíří nakažlivé nemoci jsou
současně základem pro opatření, kterými můžeme
toto šíření omezovat, případně danou nakažlivou
nemoc zcela vymýtit.
Základní trojice pojmů používaná v epidemiologii
je: zdroj nákazy – cesta přenosu nákazy – vnímavý
jedinec. V případě současné pandemie onemocnění
koronavirem můžeme dále upřesnit:
Zdrojem nákazy je nakažený člověk – bohužel nákazu
může šířit i osoba bez jakýchkoli subjektivních obtíží
– takže zdroj nákazy není často vůbec rozpoznatelný
pro okolí a sám o své nakažlivosti neví.
Cesta přenosu je kapénkami (mikroskopickými
kapičkami přítomnými ve vydechovaném vzduchu),
které jsou následně vdechnuty nebo vstupují do těla
sliznicemi (např. oční spojivkou).
Vnímavý jedinec je příslušník našeho živočišného
druhu, který se s infekcí dosud nesetkal – nezávisle
na svém politickém přesvědčení či názoru na
závažnost infekce koronavirem.
Kdybychom dokázali zcela vyřadit kterýkoli
z těchto 3 prvků, pandemii ukončíme. Má to
samozřejmě svá omezení. Vyřadit zdroj nákazy
znamená izolovat důsledně všechny nakažené a jejich
kontakty (tak měla fungovat chytrá karanténa – bylo
by krásné, kdyby to bylo možné). K přerušení cesty
přenosu mají sloužit známá 3R – ruce, roušky,
rozestupy. Jak je obtížné důsledně tato opatření
dodržovat, víme všichni velmi dobře na vlastní kůži.
V domácím prostředí to trvale považuji za zcela
nemožné. Zbývá tedy možnost ovlivnění vnímavosti
nás všech. Máme v principu dvě možnosti – buď
onemocnění prodělat, nebo se nechat očkovat.
Obranu proti bakteriím, virům, ale i vlastním
poškozeným buňkám nebo transplantovaným tkáním
má na starosti imunitní systém. Nejde o jeden orgán
(jako třeba srdce), ale množství různých druhů buněk,
které jsou přítomny v krvi a rozptýlené
v nejrůznějších tkáních. Ústřední roli hrají lymfocyty
– jeden z druhů bílých krvinek. Setká-li se imunitní
systém s novým „vetřelcem“, začne na něj reagovat a
postupně vytvoří protilátky. Na toto setkání si
pamatuje. Při novém kontaktu pak dojde k rychlé
silné reakci, která obvykle zabrání dalšímu
onemocnění.

Klasickým příkladem, kdy prodělané onemocnění
chrání před další nákazou, jsou dětská virová
onemocnění – třeba příušnice nebo plané neštovice –
kterými onemocníme v životě jen jednou a poté se
nemusíme bát kontaktu s nakaženým jedincem.
Očkování funguje tak, že imunitnímu systému
poskytneme umělou „ochutnávku“ neškodného
vzorku podobajícího se původci daného onemocnění,
organismus si vytvoří protilátky a je pak chráněn při
setkání se skutečným virem či bakterií.
Význam očkování je dvojí:
-

chrání očkovaného člověka před onemocněním
(v případě koronaviru to má význam hlavně pro
ty starší a více nemocné, ohrožené závažným
průběhem onemocnění),

-

tím, že očkovaný člověk není vnímavý k infekci,
neonemocní a není tak zdrojem nákazy pro své
okolí (mladý a zdravý, který se koronaviru sám
nebojí, tak může ochránit své starší či nemocné
rodinné příslušníky).

Moc prosím – jakmile to bude možné, nechte se
očkovat. Jinak se z té katastrofy, ve které se
nacházíme, nemůžeme dostat.
MUDr. Pavel Kočí

Jak jsme na tom s očkováním u nás v Osečné
Město Osečná pomohlo s registrací k očkování
svým občanům starším 80 let. Snaha o zajištění
očkování mobilním očkovacím týmem nebo o
mimořádné dodání očkovací látky do místní ordinace
nevyšla - vše záleží na krajském koordinátorovi
očkování. Část osmdesátníků tedy stále na očkování
čeká, budeme se snažit je dle zájmu přeregistrovat k
podání vakcíny do naší ordinace.
Nově od 1. 3. 2021 zjišťujeme společně s městem a
SDH Osečná a Druzcov zájem o očkování osob nad
70 let - prozatím pouze pro registrované pacienty
místní ordinace. Bude k dispozici vakcína firmy
AstraZeneca, dodání máme přislíbené během příštích
týdnů. Až budeme mít vakcínu, budeme očkovat ve
vyhrazeném čase v naší ordinaci, pořadí očkování
bude podle věku přihlášených - od nejstarších. Pokud
si budete přát očkování v místní ordinaci,
neregistrujte se do celostátního registračního
systému! Jde o nový pokyn, který jsme obdrželi 28.
2. 2021 před půlnocí.
MUDr. Pavel Kočí

Sčítání lidu, domů a bytů 2021
V České republice a
tedy i v Osečné
proběhne na přelomu
března a dubna sčítání
lidu, domů a bytů.
Koná se pravidelně
každých deset let.
Sčítání 2021 bude v
pořadí desáté a poprvé v historii se uskuteční
převážně online. Celý proces organizovaný Českým
statistickým úřadem začne v sobotu 27. března a
skončí v úterý 11. května 2021. Jednoduše a
bezpečně přes internet se lidé sečtou mezi 27.
březnem a 9. dubnem.
Průběh sčítání
Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021.
Do 9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se online
prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se
nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do
11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho
distribuci zajišťují sčítací komisaři.
Vzhledem k současné epidemické situaci připravil
Český statistický úřad v součinnosti s Českou poštou
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci a
sběr listinných formulářů, při kterých dojde k
výraznému omezení fyzických kontaktů mezi
sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce
formulářů do domácností bude probíhat podobně,
jako nyní probíhá doručování doporučených
poštovních zásilek, při dodržování přísných
hygienických
pravidel
(ochranné
pomůcky,
dezinfekce, fyzický kontakt primárně venku,
minimalizace doby kontaktu). Z tohoto důvodu
nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním
formulářů. V případě potřeby se však můžete obrátit
na infolinku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude
možné odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím
schránek České pošty nebo odevzdat na cca 800
kontaktních místech České pošty (vybrané pobočky).
Odeslání bude zdarma. Kontaktní místa budou
provozována za zvýšených hygienických požadavků.
Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které
mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt nebo
přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se
musí každá taková osoba, bez ohledu na místo
skutečného pobytu, věk, svéprávnost a zdravotní
stav. Za osoby mladší 18 let, osoby omezené ve
svéprávnosti a podobně provádí sečtení jejich

zákonný zástupce, opatrovník nebo osoba k tomu
oprávněná. Sčítání se týká i cizinců přítomných v ČR
v rozhodný okamžik, s výjimkou diplomatů nebo
cizinců s krátkodobým pobytem do 90 dnů.
Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybraných
pobočkách České pošty a všech krajských správách
Českého statistického úřadu. Poskytují široké
veřejnosti informace o sčítání a jsou také místy, na
kterých lze získat nebo odevzdat listinné formuláře.
Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými
právními předpisy a používány jsou maximálně
zabezpečené informační systémy.
Přínos sčítání
Výsledky jsou široce využitelné například při
přípravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Informace
zjištěné během sčítání ovlivňují činnost veřejné
správy, podnikatelské záměry i směřování
výzkumných či vědeckých pracovišť a v konečném
důsledku ovlivňují život každého z nás.
Český statistický úřad žádá všechny občany, aby
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů
přispěli k úspěšnému provedení sčítání!

Sčítání se na našem území koná pravidelně už od
roku 1869. To zatím poslední proběhlo před deseti
lety, v roce 2011. V uplynulých 150 letech se sčítání
lidu v desetiletém intervalu nekonalo pouze jednou –
v období druhé světové války. První československé
sčítání proběhlo přesně před sto lety, v roce 1921.
Sčítání v samostatné České republice se v roce 2021
uskuteční potřetí.
Více informace naleznete na webových stránkách:

www.scitani.cz

