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Milí občané,
vstupujeme do nového roku avšichni doufáme, že bude lepší než ten odcházející. Jsem
optimista, a i když v době, kdy se připravuje
vydání našeho zpravodaje, není epidemiologická situace tak dobrá, jak bychom si asi
všichni přáli, věřím ve zlepšení anaděje vkládám ido masového
nasazení vakcíny. Do nového roku chci přispět především
zprávami dobrými, a tak Vám nabízím několik obrázků staveb
v našem městě, které, bez ohledu na mimořádnou situaci, byly

řádně v letošním roce dokončeny. Pokud jste si jako předsevzetí
do nového roku dali každodenně více pohybu, tak si tyto stavby
určitě osobně projděte. Nepochybuji, že uhádnete, kde jsou.
Nedostanete se jen k několika technickým stavbám, jako je
topná soustava na ZŠ a MŠ Mírová a v Domově důchodců
a dále čtyři nové střechy na panelových domech☺.
Přeji všem šťastný nový rok 2021.
Petr Král, starosta města
Pokračování na str. 2

Měsíčník - ZDARMA - Vydává město Mimoň

CO VÁS ZAJÍMÁ
pokračování ze str. 1

Petr Král, starosta města
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Novoroční ohlédnutí
Konec kalendářního roku je také časem dílčího bilancování
plnění předvolebních slibů voličům. V našem volebním programu mělo určitě své nezastupitelné místo zlepšení bytové
politiky města zahrnující nejen sjednocení celého bytového
fondu (zrušení společnosti Mimoňská komunální a.s. 1. 1.
2020), ale i řešení koncepce pronajímání bytů se zvýhodněním
mladých rodin a občanů trvale žijících v našem městě (obsaženo
ve směrnici Rady města 10. 6. 2020) či převedení správy chráněných bytů ze SSMM zpět na město (od 1. 1. 2020), aby při
omezeném množství těchto bytů bylo řádně zajištěno jejich
přidělování těm skutečně nejpotřebnějším seniorům. V duchu
slibu, že příjem z pronájmu městského bytového fondu bude
plně využíván pro modernizaci a zateplení bytových domů či
revitalizace sídlišť, jsme projekčně připravili záměr zateplení
31 bytových domů s využitím dotačních prostředků EU. Žádost
o dotaci na investici cca 300.mil. Kč (asi největší investice
v novodobých dějinách našeho města) jsme v nejzazším termínu
několikaleté dotační výzvy stihli podat. Protože jsme obdrželi
řádný příslib dotace, zahájili jsme i předběžná jednání o poskytnutí úvěru na chybějící část výdajů.
O setkáváních s občany přímo na bytových sídlištích jsme
v průběhu roku informovali prostřednictvím Televize Mitel.
Setkávání jsou pro nás důležitým zdrojem podnětů pro další
zkvalitnění veřejných prostor, což je viditelné na Sídlišti pod
Ralskem, na kterém bude v roce 2021 dokončena úprava veřejných prostor, dále bude započata revitalizace sídliště Letná či
U Nemocnice. Aktuálně již proběhla veřejná soutěž na revitalizaci sídliště U Nemocnice, a proto po schválení rozpočtu
na rok 2021 budeme moci podepsat s dodavatelem řádně
smlouvu. Souběžně s plánem oprav sítí SČVK pak připravujeme
požadovanou revitalizaci i sídliště Letná. Záměr rekonstrukce
náměstí byl občanům již také představen. Stavební povolení
k němu máme a v lednu proběhne soutěž na dodavatele. Náklady na revitalizaci náměstí, stejně jako na zbudování pěší zóny
a navazujícího parkoviště bychom rádi zahrnuli do žádosti
o dotaci z IROP.
Slibem bylo splnění snu většiny obyvatel města-zastavit západní
část náměstí. Se zamýšleným projektem na zástavbu se občané
měli možnost seznámit během léta při zámecké slavnosti a také
na stránkách města v anketě představující připravené studie
zástavby. S jejím výsledkem jsou aktuálně seznamováni členové
kulturní komise, následně pak Rada města.
V souladu s výsledky ankety k zástavbě pozemků vedle obchodního domu TESCO a PENNY byl odsouhlasen záměr prodeje
pozemku obchodnímu řetězci LIDL. Očekáváme, že do konce
roku by mohlo být již ukončeno procesně složité stavební řízení
k této stavbě.
Uzavřením smlouvy se společností s reálným podnikatelským
záměrem se nám podařilo vypořádat se s nechtěným dědictvím
v podobě nákupu bývalého vepřína. Díky takto uzavřené smlouvě na prodej areálu dojde ke kompenzaci větší části výdajů spojených s koupí areálu a současně vzniknou nové pracovní
příležitosti pro občany města.
Práce se v roce 2020 netočila jen kolem velkých investic. Za
úspěch považujeme i stabilizaci a zefektivnění fungování městem zřízených příspěvkových organizací a zřízení nové příspěvkové organizace Kultura Mimoň, p.o. Hned po svém vzniku
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se statečně potýkala s dopady vyhlášeného nouzového stavu
a čas, kdy se nemohla věnovat realizaci naplánovaných kulturních akcí, využila k přípravě bohatého kulturního programu
na rok 2021. V neposlední řadě se podílela na přípravě očekávaných dotačních výzev z IROP pro období 2021 až 2027.
V nich vidíme šanci pro spolufinancování záměru vybudování
nové bezbariérové knihovny, informačního centra a zatraktivnění stálé muzejní expozice.
Nejen s velkými stavebními úpravami, a to za provozu a v době
mimořádných epidemiologických opatření, se musela vyrovnat
naše příspěvková organizace Sociální služby města Mimoň.
(V roce 2019 a 2020 dosáhly investice cca 9.mil. Kč.) Její zaměstnanci ve spolupráci s dobrovolníky a městskou policií zaštiťovali
v této mimořádné situaci i veškerou pomoc všem potřebným
ve městě, včetně nákupů a zajištění obědů apod. Jistě nejen
proto, že si zvláště v této době uvědomujeme, že seniorem bude
jednou každý z nás, se setkaly všechny výzvy k dobrovolnické
pomoci s tak mimořádným ohlasem.
Ve schváleném dlouhodobém plánu rozvoje města jsme neopomenuli ani zájmy aktivních občanů města. Jak jsme opakovaně
avizovali, naším cílem je zahrnout pod správu města všechna
sportoviště, aby bylo možné zbudovat a dál rozvíjet moderní
všestranné zázemí pro pohybové aktivity všech věkových kategorií. V listopadu jsme proto vedení TJ Jiskry z. s. předložili
konkrétní nabídku převodu sportovního areálu na město s možností bezplatného využívání členy spolku. V lednu příštího
roku očekáváme stanovisko Valné hromady TJ Jiskra k naší
nabídce.
Tolik asi z toho nejdůležitějšího
Za vedení města J. Bizoňová

Srdce v dlani
K vánočnímu času neodmyslitelně patří stromeček a rozzářené
oči dětí i dojemné chvíle se seniory při rozbalování vánočních
dárků.
I město Mimoň se za pomoci široké veřejnosti v rámci 3. ročníku
akce „Srdce v dlani“ podílelo na obdarování dětí i seniorů dle
seznamu přání poskytnutého sociálním odborem města, dále
pak školek či klientů Sociálních služeb. V letošním roce se
zvedla neobyčejná vlna solidarity a dárků jsme obdrželi obrovské množství nejen od občanů města, ale i od firem či známých
osobností. Obdarovaní se tak mohli radovat z drogistického
zboží, polštářků, teploučkých dek, hrníčků, oblečení, ponožek
a samozřejmě něčeho dobrého na zub, k procvičení mysli také
přispěje předplatné časopisu a křížovek.
Za přípravu a propagaci celého projektu široké veřejnosti chci
poděkovat zejména člence Kulturní komise města Mimoň
Ivaně Bodlákové, která akci věnovala veškerý svůj volný čas,
dále pak za pomoc s organizací děkuji člence SPOZ Vendulce
Böhmové a za sdílení mezi širokou veřejnost Evě DeCastelo,
Evě Hruškové, Janu Přeučilovi a dalším, kteří byli ochotni se
na tomto projektu podílet.
Překvapení a radost ve tvářích všech obdarovaných je pro nás
ujištěním, že takový projekt má smysl a že jsou mezi námi zejména staří lidé, kteří by vánoční čas prožili v osamění, bez
pocitu radosti.
A právě pro ně je tu „Srdce v dlani“.
Za město Mimoň Jaroslava Bizoňová, místostarostka
Leden 2021
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město Mimoň
Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

PŘIJATÁ USNESENÍ
11. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 26. listopadu 2020 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko Mimoň od
16:30 hodin
Z20/105
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města Mimoň zvolilo tyto ověřovatele zápisu:
p. J. Chýleho, p. P. Špačka
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Z20/106
Projednání a schválení programu jednání
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dnešní program zasedání
v tomto znění:
1) Zahájení
2) Volba ověřovatelů zápisu
3) Projednání a schválení programu jednání
4) Prodej, pronájem, záměry zveřejnění pozemků:
a) Záměr prodeje pozemku p. č. 4616
b) Převod pozemků v rámci vypořádání akce
„Humanizace Husova, Tyršovo nám., Pražská – LbK –
bezúplatný převod – změna způsobu převodu
c) Prodej části pozemku p. č. 3680/1 v k. ú. Mimoň –
lokalita Smetanova
d) Prodej pozemku p. č. 1020 v k. ú. Mimoň – lokalita
Českolipská
5) Rozpočtová změna č. 23 - navýšení nákladů na odpady
6) Dotační fond, programy 2021, pravidla
7) Žádosti o dotace: a) Podpora výstavby RD – manželé M.
b) Podpora výstavby RD – P. M.
c) Podpora výstavby RD – H. K.
8) OZV – o ochraně veřejného pořádku
9) Správní odbor:
a–c) Změny zřizovacích listin p. o.
(SSMM, ZŠ a MŠ Pod Ralskem, ZUŠ V. Snítila)
d) Dodatek ke smlouvě o spolupráci při zajištění požární
ochrany
10) Kontrola plnění usnesení
11) Zápis z jednání kontrolního výboru
12) Zápis z jednání finančního výboru
13) Návrh na pořízení změny č. 8 Územního plánu Mimoň
14) Diskuze
Hlasování: pro 15, zdržel se 1, nepřítomen 1
Z20/107
Záměr prodeje části pozemku pč. 4616 v k.ú. Mimoň
Zastupitelstvo města Mimoň neschvaluje dle důvodové zprávy
záměr prodat část pozemku pč. 4616 o výměře cca 896 m2,
ovocný sad v k. ú. Mimoň (celková výměra pozemku je 6531
m2) za účelem výstavby dřevostavby a vybudování přístupové
cesty.
Hlasování: pro 11, proti 2, zdržel se 3, nepřítomen 1
Z20/108
Převod pozemků v rámci vypořádání akce „Humanizace
Husova, Tyršovo nám., Pražská – LbK – bezúplatný převod –
změna způsobu převodu
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Zastupitelstvo města Mimoň dle důvodové zprávy:
a) revokuje usnesení č. Z20/33 ze dne 23.4.2020 – prodej pozemků
v rámci vypořádání akce „Humanizace Husova, Tyršovo
náměstí, Pražská Libereckému kraji a
b) schvaluje bezúplatný převod (dar) pozemků pod komunikacemi v majetku Libereckého kraje v k.ú. Mimoň:
• parc. č. 2150/2 o výměře 142 m2, ostatní plocha
• parc. č. 3167/2 o výměře 7 m2, ostatní plocha
• parc. č. 3230/2 o výměře 70 m2, ostatní plocha
• parc. č. 3230/3 o výměře 79 m2, ostatní plocha
• parc. č. 3305/15 o výměře 71 m2, ostatní plocha
• parc. č. 3305/17 o výměře 1 m2, ostatní plocha
• parc. č. 3305/18 o výměře 17 m2, ostatní plocha
• parc. č. 3305/19 o výměře 2 m2, ostatní plocha
• parc. č. 3307/25 o výměře 4 m2, ostatní plocha
• parc. č. 3307/26 o výměře 15 m2, ostatní plocha
• parc. č. 3309/15 o výměře 16 m2, ostatní plocha
• parc. č. 3309/17 o výměře 22 m2, ostatní plocha
• parc. č. 3326/4 o výměře 235 m2, ostatní plocha
• parc. č. 3405/3 o výměře 38 m2, ostatní plocha,
v rámci vypořádání akce „Humanizace Husova, Tyršovo náměstí,
Pražská“ Libereckému kraji, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80
Liberec, IČ 70891508, s tím, že darovací smlouvu schválí Rada
města Mimoň.
Hlasování: pro 15, zdržel se 1, nepřítomen 1
Z20/109
Prodej pozemku p. č. 3680/1 - lokalita Smetanova
Zastupitelstvo města Mimoň dle důvodové zprávy schvaluje:
a) prodej části pozemku pč. 3680/1 ostatní plocha v k.ú. Mimoň
o výměře převáděné části 236 m2 (část pozemku označená
podle geometrického plánu č. 2372-204/2020 parcelním číslem
3680/4), za cenu dle Zásad pro prodej a pronájem nemovitostí
ve výši 300 Kč/m2 + DPH manželům M., Mimoň,
b) kupní smlouvu v předloženém znění a ukládá starostovi města
kupní smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat.
Hlasování: pro 14, zdržel se 2, nepřítomen 1
Z20/110
Prodej pozemku p. č. 1020/1 v k.ú. Mimoň – lokalita
Českolipská
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy:
a) prodej pozemku parc.č. 1020 zahrada o výměře 400 m2 v k.ú.
Mimoň manželům S., Ralsko za cenu dle Zásad pro prodej
a pronájem nemovitostí ve výši 300 Kč/m2 + DPH za podmínek
uvedených v předložené kupní smlouvě a,
b) kupní smlouvu v předloženém znění a ukládá starostovi města
kupní smlouvu, která je součástí tohoto usnesení, podepsat.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Z20/111
Rozpočtová změna č. 23 - navýšení nákladů na odpady
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 23 –
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navýšení výdajů na zabezpečení svozu odpadů vMimoni anavýšení
financování o 600 000 Kč dle přílohy č. 1 důvodové zprávy.
Hlasování: pro 11, proti 2, nepřítomen 4

městem založené organizace – ZŠ a MŠ Pod Ralskem 572, p. o.,
IČO 48283011, která je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 16, zdržel se 1

Z20/112
Dotační fond, programy 2021, pravidla
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje nový Statut dotačního
fondu a nová Pravidla pro poskytování finanční podpory
z rozpočtu města Mimoň dle příloh č. 1 a 2.
2) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dotační programy na
rok 2021 dle příloh č. 3–12.
3) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 20 –
příděl finančních prostředků z rozpočtu města do Dotačního
fondu ve výši 2 930 000 Kč.
Hlasování: pro 15, zdržel se 2

Z20/119
Změna zřizovací listiny – ZUŠ
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu zřizovací listiny
městem založené organizace – ZUŠ V. Snítila Mimoň, p. o., IČO
48282561, která je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 17

Z20/113
Podpora výstavby RD – manželé M.
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje přidělení programové
dotace z rozpočtu města Mimoň ve výši 90 000 Kč manželům M.,
Mimoň, na podporu výstavby rodinného domu ve správním
území města Mimoň. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy a ukládá starostovi města
smlouvu podepsat.
Hlasování: pro 17
Z20/114
Podpora výstavby RD – P. M.
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje přidělení programové
dotace z rozpočtu města Mimoň ve výši 120 000 Kč p. P. M.,
Mimoň, na podporu výstavby rodinného domu ve správním
území města Mimoň. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy a ukládá starostovi města
smlouvu podepsat.
Hlasování: pro 17, zdržel se 1
Z20/115
Podpora výstavby RD – H. K.
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje přidělení programové
dotace z rozpočtu města Mimoň ve výši 120 000 Kč pí H. K.,
Mimoň, na podporu výstavby rodinného domu ve správním
území města Mimoň. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy a ukládá starostovi města
smlouvu podepsat.
Hlasování: pro 16, zdržel se 1
Z20/116
OZV o ochraně veřejného pořádku
Zastupitelstvo města Mimoň v souladu s ustanovením § 84 odst.
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, vydává obecně závaznou vyhlášku
č. 6/2020, O ochraně veřejného pořádku.
Hlasování: pro 13, proti 1, zdržel se 3
Z20/117
Změna zřizovací listiny SSMM p. o.
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu zřizovací listiny
městem založené organizace – SSMM, p. o., IČO 48282901, která
je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 15, zdržel se 2
Z20/118
Změna zřizovací listiny – ZŠ a MŠ Pod Ralskem
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu zřizovací listiny
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Z20/120
Dodatek ke smlouvě o spolupráci při zajištění požární ochrany
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje uzavření Dodatku č. 11
Smlouvy o spolupráci při zajištění požární ochrany ze dne
14.10.2009 s městem Ralsko. Dodatek smlouvy a výpočet
příspěvku je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 17
Z20/121
Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje Zprávu o kontrole plnění
usnesení, která je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 16, zdržel se 1
Z20/122
Zápis z jednání kontrolního výboru
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápisy z jednání
kontrolního výboru ze dnů 14.10.2020 a 11. 11. 2020, které jsou
přílohou důvodové zprávy.
Hlasování: pro 16, zdržel se 1
Z20/123
Zápis z jednání finančního výboru
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápisy z jednání
finančního výboru ze dne 19.10.2020 a 23.11.2020, které jsou
přílohou důvodové zprávy.
Hlasování: pro 16, zdržel se 1
Z20/124
Návrh na pořízení změny č. 8 Územního plánu Mimoň
Zastupitelstvo města Mimoň:
A) schvaluje podle ustanovení § 6 odstavce 5 písm. a) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, návrh na
pořízení změny č. 8 Územního plánu Mimoň podaný podle
ustanovení § 44 písm. a) stavebního zákona – z vlastního
podnětu, zahrnující tento předložený návrh v rozsahu a obsahu
dle důvodové zprávy:
– Doplnění využití „Plochy smíšené obytné – centrální“
– Vypuštění požadavku na zpracování územní studie pro
zastavitelné plochy Z20 a Z22,
B) souhlasí podle § 55b odst. 1 stavebního zákona s pořízením
změny č. 8 Územního plánu Mimoň zkráceným postupem,
C) schvaluje Petra Krále jako určeného zastupitele ve smyslu §
47 odst. 1 stavebního zákona spolupracujícího při pořízení
změny č. 8 Územního plánu Mimoň s pořizovatelem.
Hlasování: pro 14, zdržel se 3

Petr Král, starosta města
Jaroslava Bizoňová, místostarostka města
Leden 2021
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Známky na svoz odpadu pro rok 2021
Známky na svoz odpadu pro rok 2021 je možné si vyzvedávat
na finančním odboru MěÚ Mimoň, ul. Malá č.p. 181, v přízemí na pokladně. Pondělí od 8:00 do 13:00 a středa od 12:00
do 17:00 hod. Tato doba bude platit po dobu trvání nouzového
stavu. Případné změny úředních hodin budou vyhlášeny
místním rozhlasem a uveřejněny na oficiálních webových
stránkách města www.mestomimon.cz

a nakupovat přes web scuk.cz, kde se dá objednat od drobných
i větších farmářů po ČR a vyzvednout si tak každý čtvrtek
čerstvé a často i originální pochutiny, které jen tak v obchodech
nenajdete. V Mimoni tak vzniká zajímavý koncept jednoho
prostoru, ve kterém budou moci lidé najít pohodlí, chuť relaxovat a vychutnat si své oblíbené nápoje.
Málem bych zapomněl na to nejdůležitější: pokud nedojde
ke změnám, Čajka plánuje otevření 11. 1. 2021, takže se již
v tomto měsíci máme na co těšit!

Nové dotační programy na rok 2021
Vážení občané, rádi bychom Vás informovali o vypsání nových
dotačních programů na rok 2021.
Příjem žádostí bude probíhat od 4. ledna 2021.
Žadatele o dotace bychom chtěli zároveň upozornit na úpravu
Pravidel pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města
Mimoň, kterou schválilo Zastupitelstvo města Mimoň na svém
zasedání dne 26. 11. 2020. Nová Pravidla a všechny dotační
programy jsou zveřejněny na úřední desce a na webových
stránkách města www.mestomimon.cz

David Frei

Teplárna darovala roušky a lednice
Zastupitelstvo města
Další pravidelné jednání je stanoveno na čtvrtek 21. ledna
2021 v Malé ulici č. p. 181 od 16:30 hodin.

Blahopřání k narozeninám
Přicházíme s gratulací ke krásnému životnímu jubileu, kterého
se v měsíci listopadu dožívají naši spoluobčané:
Dagmar Švepešová
Jaroslava Krátká
Alojz Bukovec
Blažena Hančová
Drahomíra Marcínová
Zdeňka Součková
Jarmila Fialová

Šest nových lednic a balík bavlněných roušek darovala Sociálním službám města Mimoně (SSMM) místí teplárna. „Domov
pro seniory, který spravuje, zásobujeme teplem, jsou to naši
dlouholetí zákazníci. Chtěli jsme jim v této těžké době nějak
pomoct. Potřebovali nové lednice a přidali jsme i roušky,“
říká Bc. Libor Hrnčiřík, místopředseda představenstva společnosti ENERGIE Holding, která mimoňskou teplárnu vlastní.
„Nové lednice potřebujeme do našeho domova pro seniory
a roušky také využijeme. Velké díky za dary“ říká Mgr. Kateřina Kapičková, ředitelka SSMM.

přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a hodně pohody.
Vedení města Mimoň a Sbor pro občanské záležitosti.

ČAJKA aneb první mimoňská
čajovna otevře v lednu
Máte rádi dobrý čaj nebo i kávu?
Pokud ano, pak vězte, že v našem městě vznikl nový příjemný
prostor, kde si můžete dát obojí. Čajovna s kavárnou nese
název ČAJKA a najdete ji na adrese Pražská 17 (je to pár
metrů od kruháče u Dřevěnky směrem na Mnichovo Hradiště).
Podle majitele Petra Scibrana bude Čajka nabízet rozličné čaje
střední, vyšší ale i té nejlepší kvality pro ty, kteří si chtějí
vyzkoušet něco jiného. Dále budou v nabídce i nápojové variace z kávového světa. Těšit se můžete na výbornou vysokohorskou kávu od známé italské firmy. Budete mít možnost
během svého popíjení okusit i něco z dýmkařského světa, a to
v oddělených, odvětrávaných místnostech. V Čajce má být
také připraveno i něco k zakousnutí, a to nejen z domácích
zdrojů a místních výrobců. Už nyní se mohou lidé přidat
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Marcela Sáblová, obchodní referent ENERGIE Holding a.s.
(inzerce)
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7. výstava betlémů

Tříkrálová sbírka

Do 10. ledna 2021 probíhá v Městském muzeu tradiční výstava
betlémů.

Možná z kraje nového roku nebude znít tříkrálová koleda
ulicemi, ale štěstí, zdraví, dlouhá léta, a především požehnání
do roku 2021 chtějí koledníci Tříkrálové sbírky přinést do
vašich domovů i navzdory koronavirovým opatřením. Nemusíte se bát – zdraví našich příznivců i koledníků je pro Farní
charitu Česká Lípa na prvním místě, a tak se tři králové pilně
připravují na koledu s rouškami i koledu virtuální.
Ať již bude situace 1.–14. ledna jakákoli, v rámci největší dobrovolnické akce v ČR se bude na Českolipsku vybírat na podporu Sociálního automobilu určeného pro svoz zdravotně
hendikepovaných dětí do školy a ze školy.
Držme si proto palce, ať vše dopadne pro všechny, jak nejlépe
může, a sledujte aktuální informace o podobě Tříkrálové sbírky na webu Farní charity Česká Lípa na www.fchcl.cz.

Program kina
Vzhledem k současné situaci nelze program na měsíc leden
sestavit, proto vás žádáme o shovívavost. Sledujte stránky
www.kinomimon.cz a www.kulturamimon.cz.

Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů pořádá v sobotu 16. ledna 2021
v Domě kultury Ralsko tradiční hasičský ples. Pokud by konání nebylo možné z důvodů epidemiologické situace, je stanoven náhradní termín na sobotu 13. března 2021. Kontakt
na pořadatele: 608 114 600.

Cestopisná beseda: Indonésie
28. ledna 2021 od 18 hod., Dům kultury Ralsko
Na skútru, na lodi i pěšky do míst, kde moc turistů nepotkáte.
Z Bali na Lombok a výstup na sopku Rinjani. Čtyřdenní plavba
na východ okolo ostrova Sumbawa, podmořský ráj a výprava
do pravěku. Komodští draci, nejstarší a nejnebezpečnější predátoři na světě v akci. Zcela ojedinělý a nečekaný skupinový
útok komodských zabijáků na buvola. Ostrovy Komody a Rinca jak je zažije málokdo. Pohádkový ostrov Flores, utajená
perla Indonesie. Sopky, ostrovy a hlavně tradiční vesnice
a rituály. Ostrov Lembata a jediná vesnice, kde je povolen lov
velryb, a to na ručně tesaných lodí s ručně pletenými plachtami
a za pomocí harpun.
O tom všem vám povypráví Radka Tkáčiková ve své besedě
o východní Indonésii.

Jiří Gottlieber, Farní charita Česká Lípa

Chystá se masopust!
Kultura Mimoň letos po dvou letech obnoví tradici mimoňského
masopustu. Chystejte masky a těšte se na 6. února 2021! Čeká
vás průvod masek, zabijačkové hody a následná zábava s hudbou.

Uvedené akce se budou konat pouze pokud to dovolí
aktuální vládní nařízení!
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Městská knihovna
www.knihovnamimon.cz

Nové knihy v Městské knihovně
Dětské oddělení:
Poprask ve starověkém Řecku, autor: Camille Gautier
Vítej ve starověkých Aténách! Schyluje se k velkým slavnostem –
nejdůležitější společenské události roku – ale nějací darebáci
se to snaží překazit! Pouze ty můžeš překazit spiknutí a zachránit
nás všechny před hněvem bohů! Na nic nečekej a pusť se do
vyšetřování, které prověří tvé detektivní schopnosti!
Ilustrovaný atlas nejpodivnějších pravěkých tvorů, autor:
Maja Säfström
Zapomeňte na dinosaury! Na Zemi v minulosti byli ještě
pozoruhodnější tvorové. Třeba želvy s extra dlouhými krky
a opancéřované ryby velké jako autobus! Kdo měl pět očí, čí
tlama se podobala záchodovému prkénku a kterému ptákovi
nikdy nenarostla křídla? Vraťte se zpátky v čase za úžasnými
zvířaty, na které je i ta nejbujnější představivost krátká!
Samá voda, autor: Jeff Kinney
Malý poseroutka popatnácté! Užije si Greg s rodiči letní
výlet?Greg Heffley a jeho rodiče se vydávají na výlet a hodlají
si ho pořádně užít! Vysněný letní ráj ale vezme brzy za své,
když se zaseknou v kempu. Do toho se přiženou mraky a začne
pořádný slejvák, který Heffleyovým na náladě moc nepřidá.
Dají se tyhle prázdniny ještě zachránit, nebo budou mít vody
za chvíli až po krk?
Dívka jménem Willow, autor: Sabine Bohlamannová
Neodolatelná atmosféra magického dobrodružství a půvabných ilustrací. Co jen si má Willow počít s lesem, který zdědila
po své tetě Alwině? Tetička jí zanechala také malý polorozbořený domek, ale hlavně – svou čarodějnou moc! Má Willow
vůbec chuť přijmout toto dědictví i se vším, co obnáší?
A k tomu všemu musí ještě nalézt další tři dívky, které v sobě
stejně jako ona ukrývají čarodějnické nadání. Jenže kde je
má hledat? A jak? Naštěstí na to Willow není sama – věrně
ji doprovází tajemný lišák Rufus.
Dospělé oddělení:
Město v oblacích, autor: Kristýna Sněgoňová
Svět je v troskách. Když se hroutil, postavili lidé svou spásu
– město na obrovských pilířích, chráněné před vším zmarem
tam dole. Ale to bylo dávno, že už si to nikdo nepamatuje.
A kdo o tom něco tuší, je v nebezpečí, mohla by po něm totiž
jít císařská tajná služba, Polit, protože svět mimo město přece
neexistuje. Alespoň ne pro ty, kdo nejsou vyvolení. Jenže stará
tajemství se ráda nečekaně vynořují, a když se ve městě začnou
záhadným způsobem ztrácet děti, nejlepší vyšetřovatel Politu
pochopí, že věci mohou být jinak, než mu celý život tvrdili.
Ústav, autor: Stephen King
Uprostřed noci, v domě na klidné ulici v příměstské Minneapolis, vetřelci tiše zavraždí rodiče Luka Ellise a naloží ho
do černého SUV. Operace netrvá ani dvě minuty. Luke se
probudí v Ústavu, v místnosti, která vypadá stejně jako jeho
pokoj – kromě okna… Ústav je dramatickým příběhem o dobru a zlu ve světě, kde hodní kluci vždy nevyhrají.
Kde zpívají raci, autor: Delia Owensová
Román Kde zpívají raci je překrásnou ódou na přírodu, pří-
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během opuštěné dospívající dívky, která se učí důvěřovat
lidem, a líčením záhadné vraždy s překvapivým koncem.
Delia Owensová nám připomíná, že dětství nás všechny
poznamená na celý život a že každý z nás podléhá úžasným
tajemstvím přírody.
Volání hvězd, autor: Emma Donoghueová
Irsko bylo zpustošeno hned nadvakrát―nejprve válkou a pak
epidemií španělské chřipky. Julie Powerová pracuje jako zdravotní sestra v dublinské nemocnici na oddělení pro nemocné
nastávající matky. Do tohoto uzavřeného světa vstoupí dvě
ženy: doktorka Kathleen Lynnová, která je na útěku před policií, a mladá dobrovolnice Bridie Sweeneyová. Během tří dnů,
kdy se neúnavně starají o své pacientky a přivádějí na svět
nový život, se jim všem obrátí život vzhůru nohama...
Děti s hvězdou, autor: Mario Escobar
Příběh naděje z Evropy sužované válkou. Píše se rok 1941
a v okupované Francii se stupňuje nacistický teror. Mladí
židovští bratři Jacob a Moses zůstali v Paříži úplně sami –
jejich rodiče jsou daleko a teta, která je měla na starosti, zemřela. Existuje jediný způsob, jak se vyhnout transportu do
koncentračního tábora: útěk. Na své cestě za ztracenými rodiči
poznají mnoho podob lidskosti, která je důkazem, že naděje
přežívá i mezi hrůzami války.
Království, autor: Jo Nesbø
Do zapadlé vsi v norských horách se z ciziny vrací zdejší rodák
Carl Opgard a přiváží s sebou návrh na výstavbu luxusního
wellness hotelu. Jeho bratr Roy se těší, že v malém hospodářství, kde oba vyrůstali, bude konečně živěji. Jenže Carl s sebou
přináší také velké problémy a jako vždy spoléhá na to, že starší
sourozenec je za něj vyřeší. Udělá však Roy to, co po něm
bratr žádá, zvlášť když se začíná ukazovat, co všechno mu
Carl zatajil?

Nová služba v Městské knihovně!
Nově si lze v Městské knihovně krom knih a časopisů zapůjčit
také deskové hry! K zapůjčení jsou hry pro děti, dospělé i pro
celou rodinu. Vybrat si můžete přímo v knihovně nebo v online katalogu, který naleznete na stránkám www.kulturamimon.cz
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Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLEK
ZŠ a MŠ Pod Ralskem
Mikuláš, andělé a čertíci v 1.A
V pátek, před mikulášskou nadílkou dětem doma, jsme si
udělali nadílku ve třídě. Poprosila jsem rodiče, aby své děti
vystrojili za Mikuláše, čerty a andílky. Jak milé překvapení
nastalo, když převlečených byla určitě polovina třídy! Děkuji
vám, rodiče a děti, za krásné masky! S Mikulášem naděloval
i jeden hodný čert jako překvapení. Byl hodný, tak se děti
nemusely bát a přednesly říkanku, kterou se ve škole naučily:
MY SE ČERTA NEBOJÍME, PROTOŽE MY NEZLOBÍME.
KDYŽTAK JENOM TROŠINKU TATÍNKA A MAMINKU.
Jako třešnička na dortu bylo zdobení stromečku ozdobičkami,
které si děti samy přinesly, a už se těšíme na vánoční besídku!
Také se těším, že budou příští rok už za Mikuláše, anděla
a čerty převlečené děti z vyšších tříd, jak je u nás ve škole zvykem, a pro moje již druháčky to bude překvapení se vším
všudy.
Ing. Lenka Jelínková MBA

ZŠ a MŠ Mírová
Zprávičky z MŠ Letná a MŠ Komenského
Z důvodu bezpečnosti a na doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR se v prosinci nechali všichni pedagogičtí pracovníci otestovat na Covid-19, a je nutné konstatovat, že si
obě školky prošly z důvodu pozitivních testů zaměstnanců
i některých dětí karanténním opatřením a uzavřením některých oddělení. Je to pro všechny nelehká doba, nevíme, jak
dlouho potrvá, a tak jsme se snažili alespoň zbývající děti
udržet v psychické pohodě a v té pravé předvánoční náladě.
Možná až moc vánoční, protože děti rychle zapomněly na to,
co slibovaly Mikulášovi s čertem, nebo co bylo zapsáno v čertovském lejstru hříšníků, a soustředily se na kreslení dopisu
Ježíškovi.

Mgr. Ivana Kučírková
Advent u Motýlků
Prosinec je ve školce vždycky plný vzrušujících chvil a ani
letos tomu není jinak. Vánoční skřítkové nám vyzdobili třídu
a zanechali pro děti překvapení na každý den.
Poznali jsme díky skřítkům, kde se narodil Ježíšek. Betlém
si děti velmi oblíbily. Skřítek každý den vyzve jedno, aby
z adventního městečka vybralo malý domeček se sladkým
překvapením. Každé pondělí si rozsvítíme adventní věneček
a poslechneme si kouzelný vánoční příběh. Zašli jsme také
k mimoňskému vánočnímu stromečku a hned jsme mu prozradili část básničky z příprav na besídku. Nechyběla ani
návštěva Mikuláše, anděla a čerta, která byla pro děti velkou
adrenalinovou zábavou.
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Vedle hlášení o nových světýlkách a koupených či darovaných
stromečkách se čím dál častěji ozývala věta:
„Já bych chtěl/a…“. Proto se paní učitelky z Letné rozhodly
dětem ukázat, že člověk může mít radost i z toho, že něco
dává (nejen dostává). Jedna třída vybrala na městském úřadě
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jedno přání z projektu „Srdce v dlani“, paní učitelky ho dětem
zakomponovaly do příběhu a pomohly jim ho splnit. Další
třídy zase vyráběly přáníčka do domova seniorů. Určitě se
jim taková zkušenost bude hodit, až teď v lednu budou žít
příběhem Tří králů. Do třetice se děti naučí myslet na druhé
také při doplňování krmítek a rozvěšování vlastnoručně
vytvořených semínkových dobrot pro ptáčky. Delší procházky
za zvířátky dětem po vánočním lenošení prospějí.
A kdyby náhodou mrzlo až příliš, proběhnou venkovní experimenty se zamrznutím vody a vytvářením ledových girland.
Budeme doufat, že se v novém roce obě školky zaplní nejen
všemi paními učitelkami, ale i dětmi, které dosud zůstávaly
doma. Pro ty to bude vlastně opět nový začátek a opětovné
sžívání se se školním řádem a povinnostmi. Na všechny se
velmi těšíme.
Kolektivy MŠ
Poděkování rodičům dětí z MŠ Komenského
Přestože už jsme pár kroků v novém roce 2021, rády bychom
se ohlédly za posledním měsícem roku předešlého. Loňský
rok byl pro všechny z nás jednou velkou zátěží a obav z infekčního onemocnění Covid-19, který se rozšířil po celém světě
a ukázal, jak velké nebezpečí může pandemie koronaviru pro
současnou společnost představovat. Tato nová snadno přenositelná respirační nemoc se velmi rychle šíří, postihuje
všechny resorty a neušetřila na začátku prosince ani naši školku. Vzhledem k pozitivnímu testu jedné paní učitelky došlo
k uzavření mateřské školy a všichni jsme byli nuceni nastoupit
do karantény. Situace nebyla jednoduchá nejen pro pedagogy
a provozní personál, ale zkomplikoval život mnoha rodičům
dětí našich tříd. Místo abychom se společně s dětmi těšili na
Ježíška, vyráběli dárečky a přáníčka či chystali básničky a písničky pro rodiče, předčasně jsme opustili prostory MŠ.
Chtěly bychom dodatečně touto cestou rodičům velmi poděkovat za jejich podporu a vstřícnost v nastalé situaci. Neustálé
telefonáty s námi i pediatry, obavy a strach z požadovaných
testů i řešení situace, jak vše bude probíhat dál, zvládli perfektně a my oceňujeme, že jsme v tom nebyly samy. Jsme moc
rády, jak skvělé rodiče ve svých třídách máme. Věříme, že
alespoň vánoční svátky v jejich rodinách proběhly v klidu,
pohodě a ve zdraví a že Ježíšek na ně v této nelehké době
nezapomněl. Do nového roku všem hodně a hodně zdraví,
žádné starosti a jen samé radosti.

Kolektiv MŠ
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Listopad na gymnáziu
Nástup žáků nižšího stupně a práce ve škole
Máme listopad a máme tady PSA (tedy lépe řečeno PES). Ten
nám umožnil alespoň to, že žáci nižšího gymnázia, tedy žáci
primy, sekundy, tercie a kvarty, se střídají na prezenční a distanční výuce. V liché týdny jsou ve škole žáci primy a tercie,
zbytek se vzdělává z domova. V sudé týdny si třídy styl výuky
vymění. Umožní to tedy alespoň jednou za čtrnáct dnů „běžnou výuku“ ve školních třídách. Uvozovky v předchozí větě
jsem užil zcela záměrně, běžná výuka to samozřejmě nikdy
není. Po týdenní online výuce není zkrátka vždy tak snadné
pracovat s žáky běžným způsobem. Než se žák rozkouká, míří
opět na online hodinu. Každopádně, jak se říká, nemusí pršet,
stačí, když kape. Takhle nám tedy PES umožnil alespoň částečně normální provoz. Hodný pejsek. Kromě nižšího stupně
gymnázia jsou na běžné výuce nyní přítomni i žáci závěrečného ročníku, oktávy. Ti mají to štěstí, že se mohou vzdělávat
již běžným způsobem. Snad bude PES ještě chvilku rozumný
a nebude potřebovat převýchovu.
Jak už bývá zvykem, i tentokrát se menšího množství žáků
využilo k něčemu užitečnému, a to k obnově nátěrů kovových
sloupů a rámů dveří. Dostaly relativně sytě oranžovou barvu.
Došlo tedy k jisté obměně oproti původnímu záměru výtvarkyně Lucrézie Škaloudové Puchmajerové, která kdysi na naší
škole působila. Ta navrhla a provedla postupný přechod barvy
sloupů ve spojovací chodbě od oranžové k červené.

Online besedy a olympiády
Protože se stále velká část všeho odehrává online, probíhaly
online i zajímavé besedy a dokonce olympiády.
18. 11. proběhla beseda o studiu na vysoké škole v zahraničí.
Přednášející byla studentka Nina Pippilotta Vacková, která
studuje na Erasmus University Rotterdam bakalářské studium
v programu Liberal Arts and Sciences (Svobodná umění
a vědy). Žáci septimy a oktávy tak měli skvělou příležitost
Leden 2021
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Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLEK
dozvědět se o tom, jak to chodí na zahraničních vysokých
školách a kdo ví, třeba se na některou z nich i zkusit přihlásit.
Malou odbočku, když už mluvíme o těch vysokých školách,
si zaslouží Monika Havránková a Oldřich Hladík. O těch
jsme již několikrát psali kvůli výzkumu řeky Ploučnice a jejich
spolupráce s Vodohospodářským ústavem AV ČR. Oba byli
nyní přijati na Juniorskou univerzitu Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni.
V pátek 20. 11. proběhla beseda Energie – Budoucnost lidstva.
Jednalo se o interaktivní besedu na téma energie a energetiky.
Hlavní přednášející byla Ing. Alžběta Bednářová, inspektorka
jaderného paliva ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.
V rámci besedy mohli žáci vidět i několik experimentů, které
předváděl pan Hejl z pořádající agentury Hejl Servis.
A protože nám nastává zima, je tu také čas olympiád. V listopadu proběhla i na naší škole Internetová matematická
olympiáda. Soutěž byla pořádána Fakultou strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně a konala se 24. 11.
Zúčastnil se jí tým sedmi žáků. Kapitán týmu byl Filip Úradník
a pod jeho vedením pracovali Michal a Šimon Klukasové,
Oldřich Hladík, Tereza Janušková, Monika Havránková a Martin Efler.
Literární koutek
Závěrem dovolte, abychom představili práce několika žáků
třídy tercie a kvarty, kteří s paní kolegyní Ivetou Pospíšilovou
zpracovávali několik literárních témat.
Třída tercie dostala za úkol vytvořit krátkou báseň k pověsti
o založení Říma. Představíme například práci Petra Kroba
a grafiku Radka Kotyzy:
Ve velikém koši
plují po Tibeře
dva krásní hoši
a neví, že na ně vzhlíží Řím
a oni tomu nevěře.
Našla je vlčice,
ta je kojila,
láskou je pojila,
ta se postarala o děti nejvíce.
O pár let později se vzmužili,
zdravým sportem se tužili.
Poté na úvod zjistili,
že mají božský původ,
založili krásné město
a neví, jak se bude jmenovat.
Romulus bez rozpaků
vyčetl z letu ptáků,
že vlády
se tedy
ujme on.
Začali o to soupeřiti
a nikdo neví, kdo bude žíti.
Romulus zabil Réma,
rázem z něho spadla tréma,
a teď už vím,
jak se město bude jmenovat,
bude to Řím.
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Kvarta měla pro změnu za úkol napsat sonet. Barbora Anna
Marie Cempírková a Emma Různarová se s tím dobře vypořádaly:
Když jednou ráno na ubytovně občan vstal,
mravenečník v papučích ho něžně polechtal.
Občan tou něžností překvapen,
před ubytovnou na chodník vyběhl ven.
Mravenečník u kredence
počíhal si na mravence.
Topinky už nezdolal,
lenochoda zavolal.
Když se občan vrátil zpátky,
začal hledat samopal,
jenž na zahradě při měsíčku pod plevelem zakopal.
Tito divní savci šíří se jak mor,
však střelba rychle ukončí
lechtání i vzdor.
(B. A. M. Cempírková)
Proč odkvétají květy růžové,
růže a okvětní lístky třešní?
Padají jako mé nitro zhroucené.
Světě! Jsem neúspěšný.
Bylo to varování, teď zkáza přichází,
jako velký tlustý hroch.
Je ze mě hromádka neštěstí,
je konec operních epoch.
Neboj se, nezůstaneš bez pomoci,
já, houslový klíč a stupnice C-dur,
my, tvůj partner ti dáme asistenci.
Koná se schůzka v poslední jarní den,
mé prsty rozběhnou se po klávesách,
a já už vím, že jsem té lásky opět hoden.
(E. Různarová)
Mgr. Jaroslav Balcar
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CO VÁS
RŮZNÉ
RŮZNÉ
ZAJÍMÁ
HISTORIE
Stávka uprostřed zimy
Na vrcholu Velké hospodářské krize 10. ledna 1931 vypukla
u firmy Fischer (pozdější TON) v Mimoni stávka. Nebylo by to
nic zvláštního. Boj za udržení pracovních míst a boje mzdové
byly na programu každého dne v životě této republiky. Stávka
v továrně na nábytek byla přece jen poněkud neobvyklá, trvala
čtyři měsíce a ani pozdější urovnání sporu o mzdu a pracovní
místa nebylo dokonalé.
Firma už v té době byla známa více než ohýbanými židlemi do
restaurací. Vyráběla hlavně sedačky do kin nebo školní lavice.
Nedávno jsem zjistil, že pan školní inspektor z České Lípy Josef
Maštálko zajišťoval pro nově otevřené české školy lavice do tříd.
Také v Mimoni měl svou velkou zakázku a podmiňoval ji tím,
že nebudou šikanováni čeští úředníci, jejichž malá hrstka v továrně pracovala. Také Mimoň měla svou velkou zakázku, ato sedačky
pro nové velkolepé kino.
Asi ani zaměstnanci a odboroví předáci netušili, jak se stávka
protáhne. Situace ve městě se pronikavě zhoršila. Stávkové fondy
odborových organizací byly chabé a vyčerpané. Firma se chovala
přitom dosti tvrdošíjně. Dělníci chtěli jen to, co jim patřilo, totiž
spravedlivou mzdu za těžkou práci, což platilo zejména pro ty,
kteří pracovali v horkém provozu při ohýbání dřeva. Mimoně
si začal všímat československý tisk. Tato stávka odstartovala řadu
sociálních nepokojů, do nichž vstupovaly i politické zájmy. Mám
na mysli hlavně mosteckou uhelnou stávku v roce 1932, ale také
nepříjemné střety se státní mocí, čehož příkladem je tzv.
Duchcovský viadukt, krvavá událost z roku 1931.
Ladislav Smejkal

dTest: Filtrované nadechnutí.
Jak si ve velkém testu vedly ústenky,
roušky a respirátory
Ještě nedávno byly roušky na ulici typickým atributem asijských
turistů. Kvůli koronavirové pandemii se s nimi nyní sžívá celý svět.
Orientace na rozbujelém trhu s ochrannými pomůckami je vcelku
složitá. Redakce časopisu dTest proto do laboratoře vyslala padesát
dva vzorků ústenek, roušek a respirátorů s cílem zkontrolovat
jejich filtrační účinnost a prodyšnost a zaměřila se i na aktuálně
módní slovo „nano“.
Asijské země mají v používání roušek náskok, jejich nošení je
součástí běžného života. Tamější výrobci kromě medicínských
roušek nabízejí i pomůcky určené k ochraně proti smogu a prachu, přičemž od každé z nich se očekávají jiné vlastnosti. Aktuálně
se na evropský trh, a tedy i český, dodávají ve velkém zejména
ochranné prostředky z Číny nebo Vietnamu, jde přitom o výrobky
všech možných kategorií.
„Události posledního roku donutily doslova celý svět zorientovat
se co nejrychleji v nabídce prostředků na ochranu dýchacích
cest. V našem testu jsme se zaměřili na čtyři základní druhy
ochranných pomůcek – jednorázové ústenky, respirátory, pomůcky s nanomateriály a látkové roušky. Všechny výrobky prošly
měřením filtrační účinnosti a prodyšnosti. U modelů určených
k opakovanému použití jsme tyto vlastnosti měřili i po vyprání,“
přibližuje za dTest jeho šéfredaktorka Hana Hoffmannová.
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Při testování filtračních schopností uvážila laboratoř dvě teorie
šíření SARS-CoV-2, a to prostřednictvím kapének a aerosolu.
Zkoušela se proto schopnost záchytu částic o velikosti od 0,12
μm do 3 μm simulujících jak jemný aerosol, tak větší kapénky.
Druhá část zkoušek se zabývala prodyšností materiálu prostřednictvím měření tlakového odporu při strojově napodobeném
nádechu a výdechu. Poslední speciální zkouška čekala na výrobky
s nanomateriály. Pod elektronovým mikroskopem se zkoumalo,
zda nanomateriály skutečně obsahují.
Největší zastoupení v testu měla skupina jednorázových ústenek,
celkem 22 vzorků. Šlo jak o certifikované zdravotnické pomůcky,
tak o necertifikované ústenky pro nemedicínské účely, určené
například jako ochrana před smogem. Hlavním smyslem těchto
ústenek je chránit okolí před kapénkami, které by do něj šířil
nositel roušky. V tomto ohledu všechny ústenky obstály, některé
byly dokonce úrovní filtrace srovnatelné s respirátory třídy FFP2.
Co se prodyšnosti týká, i zde si ústenky vedly velmi dobře.
U žádné z nich nebyl zjištěn při dýchání nadlimitní odpor.
Jedinou vadou na kráse tak u ústenek zůstává velká zátěž pro
životní prostředí, protože by se měly použít opravdu jen jednou
a následně zlikvidovat.
Druhou testovanou skupinou byly respirátory zastoupené sedmi
vzorky hlásícími se do třídy FFP2. Tři výrobky ovšem tomuto
označení nevyhověly – dva spadly o stupeň níž do třidy FFP1.
Respirátor značky Ardon zachytil pouhých 55 % částic o průměru
0,6 μm, ačkoli by podle označení FFP2 měl odfiltrovat nejméně
94 %. Několik respirátorů trápila i nízká prodyšnost, např. naměřené hodnoty u výrobku Good Mask Respirátor FFP2 mírně
překročily limity stanovené respirátorovou normou.
Společným znakem další skupiny 13 testovaných výrobků
zahrnující látkové roušky, šátky i respirátory bylo použití slova
„nano“ na etiketě. Pro ochranné pomůcky s nanomateriály bohužel zatím neexistují žádné speciální požadavky a zákazníkům
tak nezbývá nic jiného, než důvěřovat tvrzením výrobců. Test
pod elektronovým mikroskopem ukázal, že ne všechny ochranné
nanopomůcky jsou označeny férově. Membrány z nanovláken
o průměru menším než 1 μm chyběly hned čtyřem výrobkům.
U tří z nich (Nano Kids, Respilab a TNG) šlo o skutečné klamání
zákazníků, protože všechny přítomnost nanomembrán na svých
etiketách slibovaly. Samotný test filtračních schopností pak
ukázal na rozdíly mezi jednotlivými nanovýrobky, kdy se účinnost
záchytu pohybovala od 69 % po 100 %. Zde ovšem byla vysoká
filtrační schopnost vykoupena horší prodyšností.
Závěrečnou testovanou skupinou byly textilní šité roušky. Výsledky devíti zakoupených vzorků nepřinesly žádná překvapení.
Textilní roušky vykazovaly v průměru nejnižší účinnost filtrace
nejjemnějších aerosolových částic – dokázaly jich zachytit nejvýše
20 %. Nicméně i látkové roušky solidně obstály při zachytávání
kapének. Řada roušek jich dokázala zastavit více než 70 %, čímž
pomáhají chránit okolí nositele roušky.
A jak si vedly výrobky určené k opakovanému použití? „Ukázalo
se, že vypraná textilní rouška funguje v průměru lépe než ta čerstvě ušitá. Proto je dobré každou novou roušku před prvním
použitím vyprat. U nanovýrobků se pak filtrační schopnosti
lišily pouze o několik procentních bodů, a to jak v záporném,
tak i kladném smyslu. Zvláštní byla hlavně změna prodyšnosti
– vyprané nanoroušky většinou kladly proudu vzduchu menší
odpor,“ uzavírá šéfredaktorka Hana Hoffmannová.
Lucie Korbeliusová, media@dtest.cz, tel.: +420 604 556 874
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RŮZNÉ
Tip na výlet
Jizerské hory na lyžích
Rozlohou sice nevelké, ale lyžaři hodně vyhledávané – to jsou
Jizerské hory. Jen málokteré hory mají tak hustou síť upravovaných běžeckých tras, jako Jizerky. Není to jen Jizerská
magistrála, nejrozsáhlejší a nejznámější oblast v Jizerkách
s hlavním místem v Bedřichově, ale i další méně známá, a přesto velmi pěkná…

V zimním období nabízí okolní svahy lehké až středně těžké
sjezdařské terény. Jsou vhodné pro začínající lyžaře a rodiče
s dětmi. Lze si odtud vyjet na dobře sjízdné kratší i delší běžecké tratě, propojené do všech jizerskohorských údolí a hřebenů.
Výborné běžkařské podmínky proslavily Jizerské hory mezi
milovníky běžek a běžeckého lyžování. Reliéf náhorní plošiny
je ideální pro všechny běžkaře i ty rekreační a nadmořská
výška kolem 1 000 m zajišťuje běžkařům dostatek sněhu po
celé zimní období.
Doslova v klínu Jizerských hor leží obec Josefův Důl, kde jsou
tři lyžařské areály, ale zatím nedosahují slávy Bedřichova.
Možná je to tím, že ten je spojen s nejznámější každoroční
událostí Jizerskou padesátkou. Jde o tradiční běžkařský závod,
jehož trať začíná a končí na bedřichovském stadionu. Vznikl
v roce 1968 jako příprava výkonnosti horolezců, ale v průběhu
let se trasa měnila, aby se zvýšila úroveň závodu. I mimo
závod si ji můžete sami projet (na běžkách nebo i na kole)
a porovnat tak své schopnosti s nejlepšími účastníky. Využít
se dá také stadion, na kterém je upravován osvětlený okruh
v délce kilometru a půl.
Lyžařský běžecký areál známý jako Jizerská lyžařská magistrála
poskytuje dnes již 170 km strojově upravovaných tras, kterými
můžete procestovat na běžkách celé Jizerské hory. V orientaci
přitom pomáhá přehledné značení a mapy na významných
rozcestích, o občerstvení se starají víkendové sezónní kiosky
(na Hřebínku, na Promenádní cestě, Na Knajpě) a turistické
chaty s restauracemi.
Jednotlivé tratě magistrály, upravované rolbou, jsou různě
propojeny nebo na sebe navazují. Jizerská lyžařská magistrála
obsahuje pět základních vyznačených tras a nastoupit na ně
můžete z osmi míst, kterými jsou Jizerka, sedlo Maliníku,
Bedřichov, Smědava, Josefův důl, Albrechtice, Jablonec nad
Nisou – Břízky a Hrabětice. Není problém si vybrat kratší
nebo delší běžecké trasy a na běžkách objevovat nejen zimní
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krajinu, ale i atraktivní místa na vámi zvolené zasněžené cestě.
Lyžařské stopy vyvedou běžkaře nejen ze známých středisek
– Bedřichov a Jizerky, ale i z dalších nástupních míst, jako
jsou Oldřichov v Hájích, Nové Město pod Smrkem, Desná,
Horní Polubný nebo Martinské údolí v Kořenově, do přírody
Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory za zážitky a výkony.
Díky úzké spolupráci s dalšími provozovateli tratí, například
Jizerky pro vás v Kořenově nebo Bieg Piastów v polských
Jakuszycích, mohou běžkaři přejet i na trasy v Krkonoších
nebo na upravené běžecké tratě na polské straně.
V Jizerských horách si sportování užijí i vyznavači sjezdového
lyžování. Největším lyžařským areálem je Tanvaldský Špičák,
který nabízí 6,6 km sjezdových tratí. K přepravě na vrchol
Špičáku slouží dvě 4-sedačkové lanové dráhy a pět vleků.
Nejdelší sjezdovky v Jizerkách nabízí Ski areál Bukovka –
Dolní Maxov. Rozkládá se od výšky 570 m do 710 m na severním svahu Bukové hory (836 m). Celková délka sjezdovek je
1 140 m. V areálu najdete dva lyžařské vleky s možností večerního lyžování včetně dětského vleku. Svahy jsou denně upravovány a v případě nedostatku sněhu i zasněžovány. Část
areálu je vyčleněna jako snowpark a funguje zde i lyžařská či
snowboardová škola.
Areál Severák/Hrabětice je zimní středisko se službami zaměřenými na rodiče s dětmi. Několik kilometrů sjezdovek na
loukách s mírným sklonem, talířové vleky, pojezdový koberec,
lyžařská škola a dětská herna jsou základem pro perfektní
využití začínajících lyžařů. Nalezneme zde i zajímavou raritu
v podobě vleku a sjezdovky vedoucí po mostě přes silnici.
Na svahu západního vrcholu Mariánské hory leží lyžařský
vlek Jatka dlouhý 260 m, který nabízí i večerní ježdění při
umělém osvětlení.
Na konci Josefova Dolu, na jižním úpatí Dlouhé seče se rozkládá lyžařský areál Lucifer s třemi vleky. Velký Lucifer s délkou 500 m se řadí mezi červené sjezdovky a není vhodný pro
úplné začátečníky. Pro ně nebo děti je vhodný pomalejší vlek
Malý Lucifer nad parkovištěm, který je zařazen mezi modré
vleky. Ještě výše nad Velkým Luciferem je umístěn lyžařský
vlek Peklo, podle nedalekého stejnojmenného hotelu. Náročností je sjezdovka zařazena mezi červené a je vhodná pro trochu zkušenější začátečníky a školní děti.

Máte rádi nevšední okamžiky? Jizerské hory vám je dokáží
připravit a o to víc, když si k zimnímu výletu přibalíte sjezdové
nebo běžkařské lyže.
Zdroj: www.horycesko.cz, www.region-jizerskehory.cz
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Jaroslav NEKOLA

prodej • montáže
instalace • servis
Božíkov 77, 470 02 Česká Lípa
Tel.: 603 520 006
video.sat1@tiscali.cz
www.antenynekola.cz
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RŮZNÉ
dTest: Na co si dávat pozor při online
nákupech zboží a potravin
V uplynulých týdnech a měsících došlo k podstatnému nárůstu
nákupů přes internet. Značná část kamenných obchodů byla
totiž poměrně dlouhou dobu uzavřena, jiné sice prodávat mohly,
nakupující však přesto volili objednávku zboží, které jim přiveze
kurýr až domů, aby co nejvíce omezili kontakt s jinými lidmi.
Neseriózní či podvodní obchodníci však ani během epidemie
nespí, a tak je třeba mít se při brouzdání po internetu na pozoru,
abyste zbytečně nepřišli o své peníze.
Než si vybraný výrobek vložíte do košíku a odešlete objednávku,
ujistěte se, že jednáte s poctivým prodejcem, který vám zboží
skutečně doručí. Pokud v daném e-shopu nakupujete poprvé,
vyhledejte si recenze a zkušenosti ostatních zákazníků. Jde-li
o „známou firmu“, která běžně zboží nedoručuje a s klienty
nekomunikuje, na různých diskusních fórech naleznete popsané
zkušenosti ošizených zákazníků, které vás od nákupu jistě odradí. Navštivte také webové stránky České obchodní inspekce,
kde naleznete seznam rizikových e-shopů. Stejně tak můžete
využít službu pro ověření důvěryhodnosti e-shopů dostupnou
na webových stránkách dTestu.
Bez povšimnutí nenechte ani obchodní podmínky e-shopu.
Prvním varovným signálem může být to, že podmínky na
webových stránkách nejsou k dispozici. V takovém případě
se nákupu raději vyhněte. Pokud obchodní podmínky naleznete, informujte se, s kým smlouvu uzavíráte, tedy kdo je prodávajícím, kde má sídlo a jaké má kontaktní údaje. Vyhnete
se tak nepříjemnostem při následném zjištění, že prodávajícím
je subjekt, který sídlí na úplně jiném kontinentu. „I celkový
vzhled webových stránek může o prodejci leccos prozradit.
Pěkný design samozřejmě vždy neznamená, že je prodejce
seriózní. Pokud však text obsahuje mnoho pravopisných chyb
či nesmyslných vět, které zřejmě byly špatně přeloženy do češtiny, rozhodně to nezvyšuje důvěryhodnost e-shopu,“ vysvětluje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace
dTest.
Stále častěji se lze také setkat s prodejem zboží prostřednictvím
sociálních sítí, zejména Instagramu. Někteří drobní obchodníci
nemají své vlastní webové stránky a prodávají výrobky pouze
na těchto platformách. V prostředí sociálních sítí je však třeba
být nanejvýše obezřetný, jelikož zde vznikají i falešné profily,
které využívají větší anonymitu, než by měly na webových
stránkách. Vymáhání zaslaných peněz, když neobdržíte vytoužený výrobek, je pak velice problematické. I před nákupem na
sociálních sítích si prověřte zkušenosti jiných zákazníků či
způsob komunikace prodejce se svými sledujícími.
Rostoucí oblibě českých spotřebitelů se těší i nákup potravin
přes internet. Čím dál více lidí využívá online supermarkety,
které jim dovezou základní potraviny až domů. Z ankety, kterou
uspořádala spotřebitelská organizace dTest v průběhu listopadu
na svém profilu na sociální síti Facebook a které se zúčastnila
přibližně stovka respondentů, vyplynulo, že hlavní motivací
k nákupu potravin na internetu je rychlost a pohodlí. Tuto
motivaci potvrdilo 78 % respondentů, kteří uvedli, že již někdy
nakupovali potraviny na internetu. Na dalších příčkách se
umístily snaha vyhnout se běžným obchodům kvůli epidemii
(50 % respondentů) a možnost objednat si zboží kdykoliv (44 %
respondentů).
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„Naopak za hlavní negativa online nákupu potravin
respondenti označili nemožnost vybrat si konkrétní zboží,
hlavně zeleninu, ovoce či maso (52 % respondentů), omezenou nabídku některých skupin zboží (48 % respondentů),
vyšší ceny (48 % respondentů) a vysoké ceny za dovoz
nákupu (26 % respondentů),“ popisuje výsledky Eduarda
Hekšová.
Má nákup potravin nějaká specifika? Můžete vadné zboží
reklamovat nebo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu
do 14 dní, jako je tomu při nákupech jiného zboží přes internet? Na potraviny se nevztahuje běžná záruka v délce 24 měsíců, měly by si však při správném skladování udržet svou jakost
po dobu vyznačenou na obalu. Případně po dobu uváděnou
na webových stránkách online supermarketu, pokud jde
o zboží nebalené a rychle se kazící, především ovoce, zeleninu
a pečivo.
Pokud nejste s dodanými potravinami spokojení, dorazilo
vám jiné zboží, plesnivé ovoce či zelenina nebo jste našli
jinou vadu, můžete uplatnit reklamaci. „V rámci realizované
ankety uvedlo pouze devět procent respondentů, že se při
nákupu pravidelně setkává s problémy, 75 % respondentů
pak označilo, že s problémy se setkalo pouze výjimečně.
16 % účastníků ankety se s nedostatkem nákupu dosud
nesetkalo,“ popisuje Eduarda Hekšová. A dodává: „Zvláště
potraviny, které se rychle kazí, je třeba reklamovat bez
zbytečného odkladu. U většiny online supermarketů reklamace probíhá telefonicky či e-mailem, kdy prodejci vadu
popíšete, případně doložíte fotografie. Při uznané reklamaci vám následně prodávající vrátí peníze na platební
účet.“
Odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží není
ani u potravin zcela vyloučeno, záleží však na charakteru
konkrétního produktu. Není možné odstoupit od smlouvy
o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze (ovoce, zelenina,
živočišné produkty, mléčné výrobky či pečivo). V případě,
že zakoupíte trvanlivé potraviny (zpravidla konzervy, džemy,
balené ořechy), právo odstoupit od smlouvy není nijak dotčeno, potraviny je však třeba vrátit v neporušeném obalu. Musíte
však počítat s tím, že uhradíte náklady na vrácení zboží zpět
prodejci.
Lucie Korbeliusová
dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací,
která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány
výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování
před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně
uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské
spotřebitelské organizace BEUC.
Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu
každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní
mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu
volání. Od spuštění v roce 2010 této možnosti využily již
desetitisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest
se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží,
se kterými se zákazníci na trhu setkávají.
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HASIČI
HASIČI RADÍ OBČANŮM
Mimořádné události spojené se zimním obdobím
Nástup zimního období přináší kromě radosti milovníkům
zimy a vyznavačům zimních sportů také řadu starostí
a nepříjemných událostí spojených s poklesem teplot, vytápěním objektů či vznikem námraz a přívaly sněhu. Výjezdy
hasičů v tomto období souvisejí převážně s požáry spojenými
s provozem kotlů centrálního vytápění a dopravními nehodami.
Požáry a otravy oxidem uhelnatým
Zastavme se nejdříve u problematiky topné sezóny a připomeňme si v této souvislosti alespoň několik základních informací. Základní lhůta pro čištění spalinové cesty na pevná
paliva s celoročním provozem (např. běžný rodinný dům),
kde je výkon kotle do 50kW, je 3x ročně. U spotřebiče na kapalná paliva 2x ročně a 1x za rok je potřeba provést údržbu spotřebiče na plynná paliva. Vyhláška Ministerstva vnitra číslo
34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění spalinové cesty na pevná paliva provést svépomocí.
Minimálně jednou do roka však musí komín prohlédnout
kominík.
Je-li před znovuuvedením zařízení do provozu po klimaticky
teplém období zanedbána pravidelná údržba, hrozí jeho uživateli kromě nebezpečí požáru i možnost otravy oxidem
uhelnatým. Ta může nastat jak v případě špatně průchodného
komínového tělesa, tak i poruchou samotného tepelného
zdroje. Vzhledem k tomu, že záludnost úniku oxidu uhelnatého spočívá v tom, že není vidět ani cítit, doporučujeme
při užívání těchto zařízení instalaci detektorů oxidu uhelnatého.
Dopravní nehody
Také pro snížení možnosti vzniku dopravních nehod v zimním
období je důležité dodržovat určitá pravidla. Rozhodně
bychom před jízdou neměli zapomínat na řádné očištění vozidla od sněhu a námrazy. Malé průzory v čelním skle nejsou pro
bezpečný výhled z vozu zdaleka dostačující. Dejme za jízdy
pozor také na padající sníh a led ze střechy vozidel, díky kterému může dojít k dopravní nehodě.
Nezapomeňme na novelu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích, zákon č. 133/2011 Sb., v souvislosti s povinností používat v období od 1. listopadu do
31. března zimní pneumatiky, pokud to stav vozovky vyžaduje. A také na to, že pro jízdu na sněhu bychom je měli
hustit o cca 20 kPa více než v létě. S tvorbou náledí je třeba
nejčastěji počítat na mostech, v lesních úsecích a ve vyjetých
podélných stopách. Odstup mezi vozidly je důležité udržovat
větší než na suché vozovce. Minimálně tolik metrů, kolik
činí polovina naší rychlosti v km. Mějme také na paměti,
že vytápění vozu a vytvářené teplo přispívá k větší únavě
a ospalosti, proto je nutný pravidelný přísun čerstvého vzduchu.
Zároveň bychom měli pamatovat na to, že v zimním období
můžeme uvíznout na silnicích v kolonách i několik hodin.
Proto je vhodné při jízdách na delší vzdálenost mít plnou palivovou nádrž, ve vozidle deku, případně teplé nápoje. Při jízdě
do horských oblastí nezapomeňme na zimní řetězy, lopatu
a trochu písku vhodného k podsypání kol vozu uvízlého na
zledovatělé vozovce.
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Odstraňování ledu a sněhu ze střech budov
Za bezpečný stav a údržbu střech zodpovídají výhradně majitelé objektů, kteří jsou povinni průběžně odstraňovat sníh
a led ze střech, aby nebyla střešní konstrukce nadměrně zatížena a nedošlo k ohrožení kolemjdoucích lidí nebo majetku.
Je tedy na vlastnících nemovitostí údržbu provést vlastními
silami nebo si včas zajistit specializovanou firmu, která sníh
ze střech odklidí. Pokud to nejde, je třeba rizikový prostor
alespoň viditelně označit nebo ohradit.
Obecně lze říci, že profesionální hasiči sníh, rampouchy nebo
ledové převisy ze střech neodklízejí. Jsou určeni k záchranné
činnosti a zasahují pouze tehdy, když jsou bezprostředně ohroženy životy, zdraví a majetek občanů. Mohou pomoci v místech
s větším pohybem osob, zejména u budov s veřejným zájmem,
jako jsou například školy, školky, zdravotnická zařízení, úřady,
domovy pro seniory. U obecních budov mohou být na pomoc
povoláni se svojí technikou dobrovolní hasiči, jejichž zřizovatelem je příslušná obec.
por. Mgr. Iva Michalíčková, koordinátorka preventivně
výchovné činnosti HZS Libereckého kraje

„Kriminalitu zastavit nedokážeme.
Pomáhat jejím obětem však umíme
již 29 let“.
Bílý kruh bezpečí (BKB) poskytuje odbornou a bezplatnou pomoc obětem kriminality v ČR bez rozdílu
věku, pohlaví a druhu trestného činu. Pomoc obětem trestných činů v Libereckém kraji zajišťuje pobočka BKB
v Liberci. Bezplatně poskytuje odborné psychosociální poradenství a právní informace. Tato diskrétní a nestranná služba
je určena obětem trestných činů včetně pozůstalých po obětech.
Pro oběti závažných násilných trestných činů a traumatizované
oběti má BKB k dispozici případové manažery, kteří se těmto
lidem věnují individuálně, mohou za nimi vyjet například do
nemocnice, doprovodit je na policii nebo k soudu, a také zkušené psychoterapeutky.
Bílý kruh bezpečí
Palachova 504/7
460 01 Liberec
Tel.:
+420 485 150 707
Mobil:
+420 605 952 852
Email:
bkb.liberec@bkb.cz
NONSTOP LINKA:
116 006
Klíčová sociální pracovnice (případová manažerka)
Bc. Blanka Ráčková
Pondělí
8:00 – 16:30
Úterý
8:00 – 14:30
Středa
8:00 – 14:30
Čtvrtek
8:00 – 16:30
Pátek
8:00 – 12:00
Bezplatná poradna je otevřena:
Pondělí
17 – 19 hodin (bez objednání, vždy přítomni
právník a psycholog)
19 – 20 hodin (pouze pro objednané)
Čtvrtek
17 – 20 hodin (pouze pro objednané)
Více informací naleznete na www.bkb.cz
Mgr. Eva Jandová, jednatelka
Leden 2021
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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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