HISTORIE
23. březen 1882 – během lovu vyder na Ploučnici posvačil
v mimoňském zámku rakouskouherský korunní princ Rudolf.
23. březen 1964 – v devět hodin dopoledne bylo v Mimoni
zaznamenáno slabé zemětřesení, naštěstí bez jakýchkoli škod.
24. březen 1932 – ráno byla na železniční trati mezi Mimoní
a Pertolticemi nalezena přejetá osmnáctiletá Anna Pusteyová
z č. p. 1 v Kummru (v Hradčanech). Podle nalezeného dopisu
ukončila život sebevraždou, pravděpodobně pod rychlíkem č.
91 ve 23,00 hod. večer 23. března 1932.
25. březen 1846 – děkanem Adalbertem Würfelem byl vysvěcen nový dřevěný kříž na bývalém popravišti. Od té doby se
pro lokalitu vžilo pojmenování Křížový vrch.

25. březen 1882–rakouskouherský princ Rudolf se s manželkou, belgickou princeznou Stefanií (Štěpánkou), zúčastnil bohoslužby v kapli mimoňského zámku.
28. březen 1949 – založen Sdružený komunální podnik města
Mimoně, zřízeno deset řemeslných oborů se 123 zaměstnanci.
29. březen 1721 – se v Mimoni narodil Johann Josef Ulrrich,
vynikající basový zpěvák v dómě sv. Víta v Praze a ve strahovském klášteře. Zemřel tam 9. srpna 1771 jako padesátiletý.
30. březen 1883 – v italském San Remu zemřel mimoňský
hrabě Edmund Hartig a byl 10. dubna 1883 pohřben do rodinné hrobky v kostele sv. Zikmunda ve Stráži pod Ralskem.
Ing. Jiří Šťastný, Spolek historie Mimoňska

Tajemná osmička
Všechny obrazové upoutávky k připomínce velkých výročí
na osmičku využívají tvaru číslice 8 a vodí vzpomínky po
spirále. Něco jako nekonečná cesta.

Legenda o tom, že právě osmičkové roky v sobě skrývají
zvláštní ponaučení, vznikla v roce 1968. Československá
republika se v padesátém roce své existence otevřela novou
nadějí na naplnění snu o demokracii. Když sovětská intervence všechno zhatila, začali se lidé vracet do minulosti
a spatřovali u těchto dobových bodů místa obratu.
Podívejme se jen pomyslným kukátkem do dějin Mimoně.
Roku 1618 se první ze synů Jana Myllnera z Millhauzu,
pána na Mimoni, ocitá 23. května v davu českých stavů na
pražském Hradě. Protest proti habsburské politice se změnil
na rozsudek proti místodržiteli Martincovi a Slavatovi, kteří
spolu s písařem Fabriciem letí z kanceláře spolu do příkopu.
Druhý ze synů Petr vstoupil do stavovské vlády a byl jmenován jedním z třiceti direktorů. Mimoň se ocitá ve velké
politice a doplácí na to v listopadu 1620, kdy bylo město
vypáleno žoldáky v císařských službách.
22. dubna 1668 byla posvěcena kaple Božího Hrobu. Mimoň získala jeden z nejpozoruhodnějších architektonických
výtvorů v oblasti těchto staveb v Čechách a zrodily se slav-

né pašijové hry. Tímto kulturním klenotem se Mimoň pyšnila až do roku 1938. Po válce byl učiněn odvážný pokus
je opět oživit, ale padesátá léta je pohřbila. Znovu se jich
chopili studenti po roce 1989, ale co bude dál?
V dubnu 1848 podpořil hrabě František Hartig vznik národní gardy v Mimoni. Hrabě se účastnil politiky ve Vídni
i v Praze a dopomohl k tomu, aby přes všechny hořkosti
doby se Mimoň stala okresním městem.
28. říjen 1918. Mimoň žila ve zmatku vracejících se vojáků,
které alespoň zčásti se snaží radnice zformovat v lidovou
stráž na podporu odtrženecké provincie Deutschböhmen.
16. prosince 1918 se do Mimoně vypravilo padesát vojáků
18. pěšího pluku z České Lípy. Z vlaku vystoupili před nádraží a do města vstoupili postranními ulicemi. Teprve teď
byla uznána autorita Československé republiky a příští dva
roky střídal jeden neklid druhý. Potom teprve přišly lepší
časy.
30. září 1938 zřídila československá armáda v Lorinserově
tělocvičně lazaret. Henleinovští výrostci se na něj pokusili
zaútočit. Odraženi byli několika výstřely. 4. října se československá armáda z Mimoně stáhla. Mnichovská dohoda
dala toto město a celý kraj nacistickému Německu. První
motorizovaná jednotka wehrmachtu přijela 10. října.
Únor 1948. V Mimoni se dělo to, co jinde. Lidové milice,
nejradikálnější v Mitopu. Rozvířilo město alespoň něčím
veřejný život v Čechách? Ano, stavbou Gigantu. Na stavbu
velkovýkrmny bylo postupně svezeno prý až sto tisíc brigádníků. Stavěli, bořili a zase stavěli. Město bylo obklopeno vojenským pásmem a ocitalo se v podivném do sebe
uzavřeném světě.
Srpen 1968. Příchod sovětské armády zavlekl město ještě
více do vojenského tábora. Mimoňský aktiv 11. ledna 1969
byl startem „československé normalizace“.
Tak proč nás tak přitahuje osmičkový rok? Asi proto, že
kulatá výročí nás přenášejí do časů, o nichž se dá moc přemýšlet, právě tak jako o naší době.
Ladislav Smejkal
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RŮZNÉ
Aktivity našich gymnazistů
V lednu a únoru se naši studenti zapojili do řady akcí a dosáhli mnoha úspěchů, za něž si zaslouží pochvalu.
Den pro ZŠ Mimoň Mírová
1. 2. navštívila gymnázium skupina žáků ze ZŠ Mírové.
Naši vyučující a studenti pro ně připravili pestrý program
(fyzikální pokusy, informatika-robotika, sportovní aktivity, bubnování). Akce byla hodnocena příznivě a přispěla
ke zlepšení komunikace mezi školami. Velmi nás potěšilo
poděkování Mgr. Bc. Moniky Novotné, zástupkyně ZŠ Mírová:
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě dne otevřených dveří na vašem gymnáziu. Akce byla velmi dobře připravená, všichni vyučující se
žákům věnovali a dokázali je zaujmout. Jsme přesvědčeni
o tom, že tato forma prezentace školy je pro žáky velkým
přínosem. Těšíme se na další spolupráci.

Den otevřených dveří
8. 2. se podruhé ve školním roce otevřely dveře školy pro
zájemce o studium a jejich rodiče. Stejně jako minule se
role průvodců ujali kvartáni a vedli si opravdu dobře. Ukazovali návštěvníkům učebny a odpovídali jim na jejich dotazy. Byli stále v pohybu, dveře se tentokrát netrhly.
Fyzikální kroužek
Milovníci experimentů se sešli v učebně fyziky s Mgr.
F. Kuchařem. Zatímco v lednu byly na programu pokusy
z elektrostatiky, v únoru přišla na řadu akustika. Fyzika se
během odpoledne proměnila v zábavnou vědu, žáci si měli
možnost vyrobit i nějakou „hračku“.
Divadlo
Dramatická výchova je doménou Mgr. D. Hollana. Pod
jeho vedením naši studenti nastudovali nejen Pašije, ale
i Shakespearovu Bouři a Havlův Horský hotel. Letos se
můžeme těšit na hru O. Wilda Jak je důležité míti Filipa.
Příhraniční Bio-projekt
Terciáni se spolu s německou základní školou zúčastnili
přednášky v Neukirche. Jejím tématem bylo „Dřevo a jeho
zpracování“. Náplň dopoledne tvořily nejrůznější aktivity,
jednou z nich byla výroba lžíce z lipového dřeva. Příští
setkání proběhne v Ekocentru Brniště.
Okresní kolo ve sjezdovém lyžování
Letošní lyžařská sezona není příliš bohatá na sníh. Díky
tomu, že se letos nově ve výbavě lyžařského areálu Polevsko u Nového Boru nachází sněhové dělo, mohli pořadatelé směle uspořádat okresní kolo ve sjezdovém lyžování
a snowboardingu. Z naší školy se do soutěže nominovalo
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třináct žáků. Za poslední roky to byla rekordní účast. Zkušená závodnice Tereza Holinková z kvinty jela obhajovat
loňské první místo. Nervozita byla velká, ale Tereza obě jízdy zvládla skvěle a svou kategorii letos opět vyhrála. Také
další naši závodníci byli úspěšní. V soutěži snowboardistů,
v kategorii 6. a 7. tříd, obsadili David Biedermann a Štěpán
Pícha první a druhé místo. Další zlatou medaili v kategorii
6. a 7. tříd vybojoval na lyžích Josef Chour z primy.

Soutěž YPEF
Opět po roce se naši žáci zúčastnili místního kola mezinárodní soutěže YPEF, které se konalo na Skelné huti. Reprezentovala nás čtyři družstva složená ze žáků primy až
kvinty. Soutěž zahrnuje dvě části, a to teoretickou, v podobě testu, a praktickou, poznávání přírodnin. Po sečtení
výsledků se v mladší kategorii do patnácti let překvapivě
na 1. místě umístilo družstvo primy ve složení Viktorie Novotná, Emma Různarová a Sára Podešvová. Na třetím místě
ve stejné kategorii skončilo další družstvo primy ve složení
Ema Jírová, Bára Cempírková a Eliška Špindlerová. Tato
družstva byla nejmladšími účastníky soutěže.
Starší kategorii do osmnácti let ovládli již známí a ostřílení
borci z kvinty, kteří mají zkušenosti z krajských kol let minulých- Sára Novotná a Adéla Koštejnová, novým členem
se stal Jiří Halbych.
Olympiáda v českém jazyce
Největšího úspěchu ze všech nominovaných dosáhla Adéla Koštejnová, která školu navštěvuje pátým rokem. Suverénně zvítězila v okresním kole v kategorii SŠ. Jde
o přátelskou a pracovitou dívku z Doks, jež je pro mnohé
inspirací, a to nejen výbornými studijními výsledky, jichž
dosahuje. Její úspěch byl vhodnou příležitostí ke krátkému
rozhovoru.
Čemu se ráda věnuješ, jaká aktivita naplňuje tvůj volný čas?
Hodně času mi zabírá škola, ale ráda čtu a píšu slohy. Také
sportuju, ráda běhám.
Zúčastnila ses nějakých soutěží v minulých letech?
Ano, olympiád v němčině, soutěže YPEF, letos poprvé také
olympiády v češtině.
Premiéra ti přinesla 1. místo na okrese v kategorii středních
škol. Ta je poměrně široká, jako šestnáctiletá ses utkala i s maturanty. Prošla jsi nějakou speciální přípravou?
Vůbec ne, ale na krajské kolo se nejspíš připravím – podívám
se na nějaké úkoly z předcházejících ročníků.
Zadarmo to nejspíš nebylo. Tématem slohu, jenž je součástí
soutěže, bylo téma „V čem jsem dobrý.“ Vím, že jsi skromná,
ale můžeš prozradit, v čem jsi opravdu dobrá?
Ve zmatkování. Na této své „silné“ stránce jsem postavila
i soutěžní práci. Udělala jsem si ze sebe legraci a to nejspíše
...pokračování na další straně

RŮZNÉ
zabralo. Před soutěží jsem čekala před Libertinem, ale olympiáda probíhala v budově českolipského gymnázia. Naštěstí
jsem se na správné místo určení dostala včas. Když je člověk
zmatkař, život je zábavnější.
Jsi na škole pátým rokem, jsi tu spokojená?
Líbí se mi tady. Vyhovuje mi rodinné prostředí, úroveň výuky
je podle mě dobrá. Za nevýhodu považuji zrušení čtyřletého

studia, které ubralo škole žáky. Tím vznikají problémy s nabídkou volitelných předmětů. Mám tu však fajn třídu, kde se
máme rádi a vzájemně si pomáháme.
Děkuji za rozhovor a výbornou reprezentaci školy. Přeji hodně
štěstí v krajském kole!
Mgr. M. Grigerová, Gymnázium Mimoň

Vítání nových občánků
Dne 3. 2. 2018 jsme od 9:30 hod. a 10:30 hod. na MěÚ Mimoň přivítali nové občánky města Mimoň. Obřadní síň byla
plná miminek, rodičů a příbuzných. Zástupkyně SPOZu paní
Anna Šilhánková přivítala všechny přítomné. V doprovodném programu vystoupily s pásmem písniček a básniček děti
ze Základní školy a Mateřské školy Mírová, z mateřské školy
Letná oddělení Motýlci, pod vedením paní učitelky Lenky
Vesnenkové a Michaely Šavujevy. Za úspěšné vystoupení je
všichni přítomní pochválili a sklidili velký potlesk.
Mezi nové občánky města byli přivítáni:
Laura Březinová
Jakub Špak
Kristián Daníček
Ester Holecová
Emma Kumberová
Václav Helma
Matěj Bělka
Josefína Marčok
Lukáš Doležal
Vojtěch Běhal

Slavnostní řeči se ujal starosta města pan František Kaiser.
Přítomným rodičům gratuloval a popřál jim a jejich dětem
pevné zdraví, hodně štěstí a mnoho radosti. Po slavnostní řeči
se rodiče zapisovali do pamětní knihy a převzali si dárek od
města Mimoň. Poté se mohli rodiče s dětmi vyfotit na památku.

Eko dění na Ekocentru Brniště

Ohlédnutí za minulým měsícem:
Je za námi únor – měsíc masopustů. I v Ekocentru proběhly masopustní dílničky, na kterých jsme si mohli vytvořit masku, kterou jsme pak vyzkoušeli v průvodu. Z pravidelného programu
- na krásách recyklace jsme pracovali s látkou a ručně jsme si
ušili spousty krásných kousků do bytu. Děti z kroužku poznávání přírody pracovaly celý měsíc se dřevem a kroužek zpracování
plodin se věnoval bylinkám. Hýbánky pro malé děti mají v Ekocentru zatím pro nemoc lektorky pauzu.
Připravujeme:
1. 3. od 15.30 hodin Kroužek poznávání přírody (ekokroužek) - Výlet do záchranné stanice
6. 3. od 15.30 hodin Kroužek zpracování plodin (vaření) Barvíme vajíčka- cibule, kurkuma, čaj, kopřivy
7. 3. od 16.00 hodin Krásy tvoření (relax) - Březen – téma
ROSTLINY -Kořenové čističky - přednáška: „Kořenové čističky odpadních vod“ - výroba: jarní truhlíky
8. 3. od 15.30 hodin Kroužek poznávání přírody (ekokroužek) - Doba pupenů a mláďat - poznáte stromy i bez listů?

Mgr. V.Böhmová
tajemnice SPOZ
15. 3. od 15. 30 hodin Kroužek poznávání přírody (ekokroužek) - Bylinky v kuchyni - k čemu jsou dobré a která
nejvíc voní? Příprava čaje proti jarní únavě
20. 3. od 15.30 hodin Kroužek zpracování plodin (vaření)
- Procházka lesem, sběr bylinek- jitrocel, výroba sirupu
21. 3. od 16.00 hodin Krásy tvoření (relax) - Přírodní zdraví - přednáška: „Lokální rostliny a bylinky nejen v kuchyni - bez dovozu chutná lépe“- výroba: bylinky - do mýdel,
čajů, pro zdraví, pampeliškový med, bezinkový rosol, kopřivová nádivka
22. 3.od 9.30 hodin Seminář pro pedagogy -“Užitkové rostliny pro zdraví“ - pro děti základních škol
22. 3. od 15. 30 hodin Kroužek poznávání přírody (ekokroužek) - Voda, půda, vzduch - prostředí plné života
Pravidelné aktivity:
Každé pondělí od 17.30 hodin Jóga v Ekocentru Brniště
Moc se na všechny těšíme!!! Tým PNF ZOD
Více informací naleznete na stránkách www.ekocentrumbrniste.cz
nebo na facebookových stránkách Podralský nadační fond
ZOD a Ekocentrum Brniště.
Březen 2018
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SPORT
Představujeme prvního „LEDNOVÉHO“ podpořeného běžce
ANEB každý má svůj příběh: MAREK SCHICKETANZ

klub Ralská desítka, bude mít na letošním pražském maratonu zastoupení:-)
Na první schůzce klubu 19.1.2018 v 19 hodin se nás sešlo
7 běžců, a tak jsme sdíleli zkušenosti a promýšleli strategii
a další výzvy. Každý se rozprchne v běžecké sezoně na své
závody, ale náš klub zajistí startovné na těchto akcích, dále
originální oděv. Hledáme proto i další partnery pro spolupráci. Osobně vnímám klub jako směsici názorů a interakční prostředí, ze kterého by mohly vyrůst další skvělé nápady. Ralská desítka, podzimní závod, byl jen začátek něčeho
velkého. Je to tak vzrušující. Cítím to stejně jako na počátcích cyklo akce Tour de Ralsko. Běhání v našem regionu
představuje velký potenciál a budeme se snažit v další fázi
jej více rozšiřovat do podvědomí a přilákat do našeho klubu
více běžců bez rozdílu pokročilosti, pohlaví, věku. Odbornou část tréninku by mohl zajistit kvalifikovaný trenér nebo
někdo z našich zkušených běžců. Zatím jsme však teprve
na startu. Zájemci o běhání s námi se však mohou hlásit
na email: ralskadesitka@gmail.com. Naštěstí máme v týmu
schopné mladé lidi, kteří nám pomáhají mj. i s marketingem
a sponzoringem. Zatím máme za sebou již 2 ročníky závodu
viz www.instagram.cz/ralskadesitka, ale další historie se již
píše právě teď.
S běžeckým pozdravem Jaroslav Frei
(723091609, také SMS a Whatsapp)

SHotokan Spot Centrum Mimoň,
karate klub

SHotokan Spot Centrum Mimoň, karate klub v letošním roce
máme před sebou hodně úkolů. V současné době procházíme
krizí chřipkové epidemie, a tak na trénink nedochází úplná
členská základna, přesto jsme žádný trénink nezrušili a daří
se naplnit i speciální semináře. Od začátku roku to byly dva
na kumite a v neděli 18. 2. 2018 seminář zaměřený na vitální
body KJÚŠO.

Pravě jemu jsme se rozhodli dát první dotaci, zatím ze svého, na jeho první maraton.
Marek, Mimoňák žijící v Praze, na minulé ročníky Ralské
desítky přitáhl nejméně 10 běžců a je to hlavně člověk, který se do běhání zamiloval a podařilo se mu shodit nějaké to
přebytečné kilo, a tak si náš klub přeje, aby jeho příklad byl
vzorem a namotivoval ostatní lidí, kteří by to chtěli zkusit
a poznat pozitivní účinky běhání, a to začínal běhat třeba
jen 2 km či stylem indiánský běh, protože při jeho původní těžší váze to nešlo. Sám Marek, se kterým jsem si byl
nedávno zaběhat, přiznává, že běhání mu pomohlo jednak
v osobním, tak v pracovním životě. Aktuálně se chystá na
svou první třicítku, což je před maratonem v dostatečném
časovém předstihu, takže má velké předpoklady maraton
uběhnout i bez větší krize, neboť si na delší tratě zvyká jeho
tělo dlouhodobě a také bude mít dostatek času na regeneraci a jeho psychické i fyzické hranice se opět posunou. Jak
všichni víme, nejhorším úskalím běhání v Praze je především povrch, tedy dlažební kostky a asfalt. Jsme rádi, že
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Tréninky jsou dále zaměřeny na účast na soutěžích. Připravujeme závody pro nejmladší začátečníky - Liberecká soutěž
v karate, které proběhnou 24. 2. 2018 v Novém Boru, kde je
náš klub spolupořadatelem. I v Mimoni připravujeme po loňském úspěchu soutěž pro nejmenší karatisty Kid Cup.
Za karate klub hlavní trenér Josef Polák

POLICIE - HASIČI
Kdo je můj záchranář?

V životě už jsme to zažili skoro všichni. Někomu v našem
okolí se přitížilo, měl nehodu, úraz. A my jsme v tísni vytáčeli
na telefonu číslo 155. Minuty do příjezdu záchranky pak byly
asi ty nejdelší, co nás potkaly.
Čas od okamžiku, kdy operátor na tísňové lince přijme hovor,
do chvíle, kdy ze základny vyjíždí sanita s pomocí, se počítá
na vteřiny. Rozmístění základen po Libereckém kraji je takové, aby záchranáři byli schopni do všech míst dojet do dvaceti
minut. A to i přesto, že jim mnohdy situaci komplikují neohleduplní řidiči, špatně zaparkovaná auta, objížďky či počasí.
Pokud to zdravotní stav postiženého vyžaduje, operátor na dispečinku zůstává s volajícím o pomoc v telefonickém kontaktu.
Pomáhá svými zkušenostmi a radami, uklidňuje. Právě dispečeři spolu s volajícím bývají často těmi, díky komu nemocní/
ranění přežijí.
V okamžiku, kdy na místo dorazí záchranářská posádka, dostane vše zpravidla rychlý spád. Záchranáři zajistí životní
funkce, vyšetří postiženého a v případě potřeby jej transportují
do nemocnice.
Víte, odkud právě k vám vyjíždí záchranářské vozidlo? Z přiložené mapky si sami můžete udělat obrázek, za jak dlouho
k vám v případě potřeby pomoc dorazí. Může se ale samozřejmě stát i to, že posádky z vám nejbližší základny jsou zrovna
v terénu a k vám tedy vyjíždí nejbližší volný vůz.
A jak záchranářům můžete pomoci vy sami?
1. Operátorovi na dispečinku vždy sdělte co nejpřesnější polohu, kde se nacházíte. Tzn. buď adresu nebo nejbližší záchytné
body (park, typická budova, křižovatka, poslední vesnice,).
Do telefonu si stáhněte aplikaci Záchranka. Při jejím použití
aplikace sama odešle vaši přesnou polohu.
2. Zajistěte záchranářům přístup k postiženému (odemkněte
dveře, pokud je to možné, vyšlete někoho na ulici).
3. V noci rozsviťte co nejvíc světel směrem do ulice.
4. Připravte doklady postiženého a seznam léků, které užívá.
5. Zajistěte domácí zvířata, která by mohla záchranáře napadnout.
6. Pokud byl hovor s operátorem ukončen, zajistěte, že na
vámi uvedené číslo bude možné kdykoliv volat. Při jakémkoliv zhoršení stavu postiženého opět volejte operátora.

Naše motto je: „Milujeme život. Bojujeme o něj každý den.
Na zemi, ve vzduchu, bezdrátově.“ Přejeme vám, abyste nás
v životě nepotřebovali. Pokud nás potřebovat budete, buďte
připraveni.
Vaše Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje
www.zzslk.cz
A najdete nás i na facebooku jako Zdravotnická záchranná
služba Libereckého kraje, p.o.

Na vědomost dává se, že nadaný
poeta hledá se

Již se stalo tradicí, že u příležitosti narozenin linky tísňového
volání 112, které letos připadaly na neděli 11. února 2018, vyhlašuje Hasičský záchranný sbor ČR nový ročník soutěže pro
děti i dospělé. Letos se mohou všichni se smyslem pro rým
utkat v klání o nejhezčí básničku o hasičích, kteří nás již
100 let zachraňují.
Na vědomost dává se, že nadaný poeta hledá se.
Kdo se veršem často ohání, ať v básni zvěční své nadání.
Toho nemine bohatá odměna a pocta veliká mu bude složena.
Letošní soutěžní klání je součástí již 10. ročníku preventivně výchovného projektu Hasičského záchranného sboru
ČR s názvem Dávají za nás ruku do ohně. V roce 2017 proběhla v rámci tohoto projektu soutěž o nejlepší hasičský vtip,
které se zúčastnili i členové České unie karikaturistů. Rok před
tím, v roce 2016, se konalo klání s velmi těžkým zadáním jako soutěžní forma byl zvolen komiks s podtitulem „Když nablýskané parní stroje vedly s ohněm líté boje“. Naopak v roce
2015 byl do projektu zaslán rekordní počet příspěvků na téma
hasičská pohádka. Nejpůvabnější pohádky byly vydány knižně ve sbírce prvních skutečně Hasičských pohádek. Později
z těchto pohádek vznikla i audiokniha, kterou pro děti namluvil herec Pavel Trávníček.
Maskotem projektu Dávají za nás ruku do ohně i ostatních
vzdělávacích projektů pro děti a mládež je dráček Záchranáček. Ten si klade za cíl připomínat zásady požární prevence,
seznamovat s principy ochrany obyvatelstva a informovat
o všech důležitých činnostech, které hasiči vykonávají. Dráček Záchranáček po 12 letech svého života u hasičského sboru
dostal v roce 2017 novou podobu od ilustrátora Ladislava Cabicara: přibyla mu křidélka, dostal hezčí přilbu a rozpustilejší
výraz. Děti ho mohou potkat dokonce i „naživo“ na akcích
pořádaných Hasičským záchranným sborem ČR.
Náplní letošního ročníku soutěže je složit hasičskou básničku - básničku o hasičích, básničku pro hasiče, básničku
o tom, jak nás hasiči již 100 let zachraňují.
Záštitu převzal a zároveň hlavním porotcem soutěže je generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Ing.
Drahoslav Ryba, který k tomu řekl: „Vybírat nejlepší pohádky
do připravované knihy před třemi lety byl zábavný, ale velice
těžký úkol. Vzhledem k tomu, že znám kreativitu dětí i kolegů
hasičů, tak se moc těším, co přinese letošní ročník.“
Soutěží se v pěti věkových kategoriích a speciální kategorie je
připravena pro profesionální a dobrovolné hasiče.
Slavnostní vyhlášení nejlepších příspěvků v každé soutěžní
kategorii proběhne 8. září 2018 ve Zbirohu v rámci akce
Zbirožské hasičské tatrování. Na výherce čeká mnoho hezkých ryze hasičských cen. Vítězné příspěvky budou otištěny
v časopise 112 a využity při přípravách oslav sta let české státnosti.
Michaela Franclová
Více informací na: http://www.hzslk.cz/60.5692-na-vedomost-dava-se-ze-nadany-poeta-hleda-se.html
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Lékárna U Salvátora
Nám. 1. máje 48/III, Mimoň
Tel.: 487 863 640
Otevírací doba:
PO - PÁ
8.00 - 17.00
SO
8.00 - 11.00

Lékárna U Modrého hořce
Nádražní 95/V, Mimoň
Tel.: 487 862 459
Otevírací doba:
PO
8.00 - 13.00
ÚT - PÁ
8.00 - 12.00
**************************************************************

Přijímáme platební karty
i zaměstnanecké poukázky.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
www.lekarnamimon.cz

Venkovní rolety
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TOPENÍ MIMOŇ
Provádíme:
 Montáž kotlů na
kotlíkové dotace.
 Montáž tepelných čerpadel,
plynových kotlů,
rozvod plynu.
 Montáž
solárních panelů.

Kontakt:
723 892 058
E-mail: janoswald@volny.cz

TOPENÍ MIMOŇ

INZERCE

Březen 2018
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KLEMPÍŘSKÝ MATERIÁL
prodejní sklad a výroba

Nabízíme Vám individuální přístup a nabízíme:
- žlaby, svody, háky, kotlíky, spony
- plechy měděné, titanzinkové, pozinkované
- střešní okna, těsnící pásy úžlabí
- pronájem dílny, prodej nářadí a doplňků
- ohýbání na zakázku do 4m

Otevírací doba:
Po - Pá 7,00 - 12,00 14,00 - 17,00
So 7,00 - 11,00
Ne 8,00 - 11,00

IDEÁLNÍ KLEPÍŘINA,
OD KUTNARA
PLECHAŘINA

Jinak po tel. domluvě i mimo pracovní dobu
www.klempir-kutnar.cz

kutnar.p@centrum.cz tel.: 731 556 022 Svébořická, Mimoň
INZERUJTE U NÁS

Za tuto službu zaplatíte:
Celá stránka...................... 1300 Kč
1/2 stránky.......................... 800 Kč
1/4 stránky.......................... 500 Kč
1/8 stránky.......................... 300 Kč
Celá stránka barevně...... 2200 Kč
1/2 stránky barevně........ 1500 Kč
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15.zasílání
březnapříspěvků
2018!
Vydává: jako
měsíčník
do březnového
čísla
je 17.Město
únoraMimoň
2015!
Mírová 120, 471 24, tel. 487 805 001,
IČO
260 746
Vydává: jako
měsíčník
Město Mimoň
Mírová
120,XXXXI,
471 24, č.
tel.3 487 805 001,
Ročník
260746
Náklad:IČO800
ks
Ročník: XXXVIII, č. 2
poř.
číslo:900číslo
Náklad:
ks 359/2018 - březen 2018
Datum Poř.
vytištění:
28. února
2018
číslo 326/2015
- únor
Datum
vytištění:
20152018
Vychází
dne:30.1.ledna
března
Vychází Cena:
dne: 2. 7,února
Kč.2015
Cena: 7,- Kč.
Registrační
číslo: MK ČR E 12212
Registrační číslo: MK ČR E 12212
Šéfredaktorka:
Ing.
Helena
Jakešová,
Šéfredaktorka: Ing.
Helena
Jakešová,
knihovna@mestomimon.cz,
knihovna@mestomimon.cz,
tel.:
487487
805 805
003 003
tel.:
Redakční rada: Bc. Anna Borůvková, Ing. Jiří Tichý,
Redakční
rada:Pavlína
Lenka
Proboštová,
Dis., Petr Novotný,
Pelcová, Petr Novotný.
Annapříspěvky
Borůvková,
Jiří Tichý
Redakce si vyhrazuje právoBc.
zaslané
zkrátitIng.
či upravit.
Redakce si vyhrazuje
právo
zaslané
Tisk: Reklama
Klapka,
s.r.o.,příspěvky
Česká Lípa
zkrátit či upravit.
Pozor: Všechny zasílané příspěvky musí obsahovat jméno,
Tisk: MS Polygrafie s.r.o.
příjmení, adresu a příp. telefon autora příspěvku a musí být
podepsány
(na žádostzasílané
nebude zveřejněno).
Pozor: Všechny
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