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Letní nedělní akce v zámeckém parku
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O čem se 20 let mluvilo, jsme stihli splnit za čtyři roky
Mám poslední možnost, abych zde shrnul koaliční práci stran ANO, TOP 9, ČSSD a Mimoňských hasičů ve vedení města za poslední čtyři
roky. Je pravda, že jsme koalice různých stran,
ale na malém městě se to tak nebere, protože
nám jde hlavně o prosperitu města, ve kterém
bydlíme. Když jsme společně nastoupili, určili
jsme si hlavní priority ve městě a těchto jsme se drželi. Musím říct,
že naše jednání byla na úrovni, bez hádek, křiku a nějakých zbytečných obviňování. Myslím, že jsme splnili věci, o kterých se jen
hovořilo a občanům slibovalo, a to celé 2 dekády. Díky dobré spolupráci v koalici jsme společných cílů dosáhli.
Mezi nejdůležitější sliby, které se nám podařilo splnit, je určitě
zrušení Mimoňské komunální, a. s. a převedení majetku zpět na
město. Díky tomuto kroku jsme započali ihned se zateplováním
a opravami domů, podařilo se nám sehnat dotaci 90 mil. Kč a bezúročnou půjčku na 20 let v částce 140 mil. Kč. Při neustálém zvyšování úroků ani nelze pořádně vyčíslit, kolik jsme ušetřili, ale jedná
se o desítky miliónů korun na nezaplacených úrocích za 20 let.

Dalším úkolem byla oprava náměstí 1. Máje v Mimoni, která bude
letos dokončena do konce července. Již nyní náměstí začíná vypadat
jako náměstí. Předcházelo zde jednání s firmou SVS, a. s., která
začala na naši žádost s opravou kanalizace a vodovodů. Následně
se mohlo začít opravovat náměstí, abychom v budoucnu nemuseli
znovu náměstí překopávat kvůli propadlé kanalizaci. Opět konstatuji, že se nám podařilo opravit a nasmlouvat do příštích čtyř let
opravy všech havarijních kanalizací a vodovodů na silnicích v majetku města a většina silnic již dostala nový potah či ho ještě letos
dostane.
Mezi jedny z největších investic patřila kompletní rekonstrukce
Domova důchodců a MŠ Eliášova. Akce se blížily k 30 mil. Kč, nyní
probíhá postupná oprava ZŠ Mírová – střecha, římsy a výměníková
stanice (ta je již hotova).
Dokončili jsme též opravu Zámeckého rybníka a v parku vybudovali
novou Zámeckou tůň, s níž jsme opravili mlatové cesty v parku.
Na druhé straně řeky přes zámeckou louku vznikla nová pěší zóna
jako odpočinkové místo na procházky.
pokračování na str. 2
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pokračování ze str. 1
Pokud procházíte městem, tak jste si museli všimnout, že jsou hotová
nebo opravená schodiště např. u Družby a ul. Českolipská, je opravena většina silnic a chodníků v majetku města, dokončili jsme revitalizaci horního Sídliště pod Ralskem, dolního Sídliště pod Ralskem,
sídliště U Nemocnice a ulice Zahradní (takové malé sídliště u hřbitova). Další opravené ulice s chodníky a silnice jsou Široká, Nádražní,
Novopolní, Polní, část ul. Pertoltické, Vranovská alej, Nový domov,
Křížová, Ralská, část ul. V Lukách, ul. Smetanova, Ve Stráni, Pražská,
většina silnic na Slovanech a ul. Vranovská u koupaliště. Letos se
ještě opraví do konce roku část ulice Hvězdovská, ul. Luční, ul.
Poštovní a cesta ke Džbánu ve Vranově pod Ralskem – to jsou další
ulice naplánované na výměnu kanalizace a vodovodu, které provádíme společně s firmou SVS, a. s. Také se nám podařilo odkanalizovat
část ulice Smetanova, ul. Hvězdovská a část sídliště na Ploužnici,
neboť i zde jsou bytové domy v našem majetku.
Vyřešili jsme jednu akci, kterou jsem celou dobu kritizoval a kritizuji
ji do dneška, a to je „slavná“ dražba na prasečáku. Po našem nástupu
do vedení obce jsme museli vyřešit její demolici, která opravdu
nevyšla levně, následně jsme museli sehnat kupce na tento areál.
Museli jsme zaplatit v našem období většinu jeho ceny a peníze z něj
jsme nemohli investovat do města. Nyní je tedy dluh za prasečák
splacen, máme kupce, ale vyvstal další kostlivec, a to je DPH, které
musíme zaplatit z prodeje, s čímž jsme počítali při prodeji, ale dodnes
nechápu, proč město celou koupi nevedlo k prodeji na průmyslovou
zónu, v tu chvíli bychom mohli odečítat DPH a pak část vrátit státu
při prodeji. To, co se nám podařilo dotáhnout ke stavebnímu povolení, je neustále slibované koupaliště. Celé tři roky jsme akci připravovali i s projektem, nyní jsme dostali stavební povolení a budeme
věc soutěžit v létě. Podařilo se nám získat stavební povolení na stavební parcely u Mitexu, též po třech letech snažení, a nyní kalkulujeme ceny, za kolik se budou parcely prodávat.
Moc jsem nepsal o obchvatu města Mimoň. Docílili jsme toho, že
nyní máme zajištěno téměř 90 procent parcel první části obchvatu,
a to během posledních třech let. Tento obchvat nemá cenu stavět
bez druhé části, a proto musíme jednat s městem Ralsko.
Vybudovali jsme slibovaný skatepark a získali areál TJ Jiskra, Vranovské skály s Jůliinou vyhlídkou, bývalou pilu v ul. Svébořická,
měli bychom mít areál Božího hrobu, který chceme opravit pro
různé společenské akce, které budou odpovídat tomuto duchovnímu
stánku a dle dohody s církví zde můžeme dělat i světské svatby.
To, co se nám již podařilo papírově připravit na příští roky, je oprava
ul. Skřivánčí, ul. Mírová, ul. Mlýnská, parkoviště v ul. Malá, zástavba
části náměstí místo bývalé radnice, vybudování mostu přes tůň
a mlatové cesty za Zámeckou tůní. Též budování pumptracku,
dopravního hřiště a hřiště pro ZŠ Mírovou. Největší akcí bude revitalizace sídliště Letná, která je rozdělena na tři etapy je dohodnuta
s firmou SVS, a. s., která zde bude opravovat celou kanalizační
a vodovodní síť. Toto jsou již připravené projekty a uvidíme, jak
dopadnou.
P. S. Chci tímto velmi poděkovat úředníkům města, protože bez
nich by se všechny tyto akce nemohly realizovat.
Petr Král, starosta města Mimoň

Volby do zastupitelstev obcí se konají
ve dnech 23. a 24. září 2022
Informace pro volební strany
Typy volebních stran stran: Politická strana/Politické hnutí,
Koalice, Nezávislý kandidát, Sdružení nezávislých kandidátů,
Sdružení politických stran/hnutí a nezávislých kandidátů.
Potřebný počet podpisů na peticích podporujících kandidaturu volebních stran typ nezávislý kandidát a sdružení nezávislých kandidátů:
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Město/Obec

Min. počet
podpisů pro
nezávislé
kandidáty

Min. počet
podpisů pro
sdružení nezávisl.
kandidátů

Brniště

55

95

Dubnice

26

45

Hamr na Jezeře

22

31

15

21

22

30

Velký Valtinov

10

14

Mimoň

191

446

Noviny pod
Ralskem
Pertoltice pod
Ralskem

Termín pro odevzdání kandidátních listin je do 19. července
2022 do 16.00 hodin příslušnému registračnímu úřadu, v případě výše uvedených obcí je to Městský úřad Mimoň, správní
odbor, budova A, Mírová 120. Kontaktní čísla: 487 805 001,
724 066 017. Potřebné formuláře a důležité informace naleznete na web. stránkách města Mimoň v sekci Otevřený úřad –
VOLBY 2022.
Termín pro doručení tzv. delegačenek (delegování členů
a jejich náhradníků do okrskových volebních komisí volební stranou) je 24. 8. 2022 do 16.00 hodin.
Bc. Gabriela Ježková

Sociální služby města MimoňDomácí zdravotní péče
(HOME CARE)
Terénní zdravotní péči zajišťují zdravotní sestry, které splňují
kvalifikační podmínky pro výkon práce v terénu. Domácí
zdravotní péče je předepisována praktickým lékařem nebo
ošetřujícím lékařem po propuštění z nemocnice a je plně hrazena ze zdravotního pojištění. Péče je poskytována dlouhodobě nemocným osobám, osobám po propuštění
z nemocnice, osobám po úrazech apod.
Základní úkony zdravotní péče: Kontrola zdravotního stavu
v domácím prostředí pacienta, ošetřovatelská rehabilitace
(po mozkové příhodě, po operacích, po úrazech), péče o stomie a permanentní katetry, měření krevního tlaku a pulsu,
příprava a podávání léků, aplikace inzulínu, injekcí, infuzí,
odběry biologického materiálu, ošetřování proleženin
a pooperačních ran.
Služby jsou poskytovány denně, včetně sobot a nedělí, od
7.00 do 19.00 hod. v domácím prostředí klienta.
Naším cílem je umožnit pacientům co nejdelší dobu zůstat
ve svém přirozeném prostředí, a to i nácvikem sebepéče (aplikace inzulínu apod.). Snažíme se o zlepšení celkového zdravotního stavu a spolupracujeme i s pečovatelskou službou,
která často na naši práci přímo navazuje.
V případě dotazů se obracejte na vedoucí terénních služeb:
Mgr. Veronika Palusková, tel: 606 464 353, e-mail: socialnips@ddmimon.cz
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Co jsme postavili za půl roku
Uběhlo dalšího půl roku a připravil jsem pro Vás fotografie, co jsme již za první půl rok stavebně dokončili i přes problémy
s válkou.

Zámecká tůň a mlatové cesty

ul. Ve Stráni

Skatepark park za Penny

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

Zahradní ul. první část

Smetanova ul. další část
Červenec, srpen 2022
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další hotový dům na Letné
Petr Král, starosta Mimoně

Vítání nových občánků
Dne 21. 5. 2022 jsme od 9.00 hod., 10.00 hod. na MěÚ Mimoň
přivítali nové občánky města Mimoň. Obřadní síň byla plná
miminek, rodičů, prarodičů, příbuzných, známých.
Zástupkyně SPOZu paní Petra Nováková přivítala všechny
přítomné. V doprovodném programu vystoupily s pásmem
písniček a básniček děti ze Základní školy a Mateřské školy
Mírová, oddělení na Letné. Za úspěšné vystoupení je všichni
přítomní pochválili a sklidily potlesk.

Slavnostní řeči se ujala místostarosta města paní Jaroslava
Bizoňová. Přítomným rodičům gratulovala a popřála 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.
Mezi nové občánky města byli přivítáni:
Naďa Židlická
Roňa Teifel
Jan Svoboda
Viktorie Leksová
Oliver Supruk
Emma Chomová
Eduard Felix
Štěpán Pásek
Anita Paštyková
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Mgr. V. Böhmová, tajemnice komise
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Dotazy občana
Jako řadový občan Mimoně, který se malinko zajímá o politické dění v Mimoni (tu juknu na Mitel, tady juknu na Zpravodaj, támhle sleduji budování chodníků nebo parkové tůně)
bych mohl nabýt dojmu, že je vše, jak má být, a že správci
našeho města pracují bez nejmenšího problému... Uznávám,
že jsou pracovití, a práce pro město je vidět. To jo. Buďme
však soudní – copak se opravdu buduje pouze v Mimoni?
Tak, tak. A protože i zde není vše v ažúru, jak by se na první
pohled mohlo zdát, si dovolím tuto lázeňskou náladu trochu
okořenit. Ostatně zejména pan Král si před volbami také
nedělal s tehdejším vedením města žádné servítky, je tedy
zdravé a žádoucí mu tuto jeho medicínu naordinovat také,
aby si té veřejné kritiky a jeho vlastní ,, medicíny“ také užil.
Přestože si často svoji cestu na radnici dláždil a leští dosti
nekorektní a nepodloženou kritikou, obohacenou i nenávistnými výroky, já se budu snažit být korektní.
Ve správní oblasti jsem, mimo jiné, zaregistroval dosti nejasností v bytovém hospodářství. Nejsem si jistý, ,,školy na to
nemám“, ale mám pocit, že ve zveřejněném rozpočtu města
je patrný nesoulad a nejasnosti mezi příjmy za nájemné a výdaji na správu bytů. A k tomu si vezměte ty úvěry na zateplení
budov – přesněji řečeno, ty velké stamilionové dluhy, o kterých
rozhodlo toto vedení města, jsou rozprostřeny v celém rozpočtu jako by se bytového hospodářství ani netýkaly. Připomínky a poznámky opozičních zastupitelů na oblast bytového
hospodaření jsou ignorovány a tito zastupitelé veřejně zesměšňováni. Si tedy říkám, to od Vás není pěkné. Opoziční
zastupitelé přeci zastupují velkou část občanů Mimoně, a ti
si určitě informace zaslouží. Nechce se mi snad ani věřit, že
by to od Vás mohl být i záměr zastřít hospodaření a finanční
pohyby v bytovém hospodářství. Vyveďte mne z tohoto názoru, vážení radní.
Vycházím totiž ze slibů vedení města a pana starosty, že po
transformaci MK bude hospodaření města levnější než za
MK, všechny příjmy z nájmů se budou zpět vracet do oprav
bytů, hospodaření s byty bude v účetnictví vedeno samostatně,
účetnictví bude transparentní a splácení toho obřího dluhu
za zateplení bude hrazeno pouze z nájemného. (Uff – 20 let?
A kolik milionů ročně nám tímto splácením bude chybět na
rozvoj města? Proč jste vůbec nezateplovali postupně z rozpočtů a dotacemi, namísto obrovského zadlužení města?)
Rád bych tedy tímto opět požádal vedení města o pravidelné,
stručné a srozumitelné zveřejňování kompletních finančních
toků v oblasti bytů, výši celkového dluhu, kolik roků to budeme
splácet, v jaké výši apod. Opravdu ne každý je schopen, resp.
spíše nikdo, kromě Vaší administrativy, přesně zjistit všechny
položky, které se bytového hospodářství týkají. Blíží se volby,
tak by bylo vhodné potvrdit, že hospodaříte s veřejnými penězi
a penězi nájemníků svědomitě, a zda opravdu plníte své sliby
a předsevzetí. Ono se totiž může zdát, že peníze nájemníků
zneužíváte k jiným účelům, než jsou předurčeny. To jste přeci
při transformaci komunálky neříkali a neslibovali. Předem
díky.
Zároveň si dovolím veřejný dotaz na situaci okolo zmrazeného
konta v ruské Sberbance, ve které město neprozřetelně, a dle
mne krajně nezodpovědně ponechalo 30 000 000 Kč. Nyní
hrozí, že bude velká část z této sumy ztracena. Přitom již po
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ruské anexi Krymu a veřejných informacích BIS, bylo přeci
žádoucí už do roku 2014 částku z účtu ruské Sberbank vybrat.
Při přípravách agresorů na válku s Ukrajinou v r, 2021 to
mělo být již přímo nutné a zřetelné, že držení peněz v ruské
bance je rizikové a neakceptovatelné. Vy jste reagovali až po
invazi agresora na Ukrajinu, a ještě se tím veřejně chlubíte?
Velmi špatně. Prostě jste reagovali příliš pozdě. Sice jste část
zachránili, ale konečná škoda díky Vaší liknavosti bude i tak
sakra veliká.
Vzhledem k tomu, že jste, pane starosto, v minulosti podával
trestní oznámení na kdejakou blbost, předpokládám, že
možnou škodu 15 milionů Kč nehodíte pod koberec a budete
konat ve stejném stylu, jako když jste byl v opozici. Měl byste,
jak bylo Vaším zvykem, podat trestní oznámení za nedbalost
při správě majetku a podcenění bezpečnostních rizik. Vy to
přeci znáte, jak se to dělá. Nebo pro Vás bylo podávání trestních oznámení za hromádku shnilého dřeva nebo nákup
o něco dražších kamer u úřadu důležitější, než nyní hrozící
reálná škoda 15 milionů?
A abych nebyl příliš dlouhý, rád bych se v tomto parném
letním čase už jenom pozeptal na důvody, proč jste nedokázali
v celém Vašem volebním období zajistit pro občany žádnou
formu koupání? Pohádek, jako vystřižených z babišových
agentur, bylo hodně. Např. pohádku, že příští rok…, že jste
si na nové koupaliště našetřili a že se z krize proinvestujete,
už jsme také slyšeli mnohokrát. Víte, zkuste se příště namísto
megalomanských plánů řídit spíše normálním selským rozumem, o velkých dlouhodobých investicích se bavte i s opozicí,
abyste neprofrcali během pár roků budoucnost města.
A skromná ,,koupací rada“ na konec. Pokuste se alespoň
zajistit pro občany Mimoně nějakou formu kyvadlové dopravy
na koupaliště do Hradčan, Doks nebo Hamru na Jezeře, kde
si poradili lépe než Vy.
Petr Novotný, občan Mimoně

I pan Novotný si všiml, že se město
konečně opravuje
Musím říct, že mě pan Novotný mile překvapil, že nás pochválil, protože jsme pracovití a vše se ve městě opravuje – děkuji
za pochvalu. Samozřejmě si neodpustil pár pichlavých poznámek, ale to k politice patří, hlavně v předvolebním boji. Samozřejmě můžu být také pichlavý – a co to dřevo, divné výběrové
řízení na zametací stroj a netransparentní účetnictví? Rozhodl
jsem se, že nebudu pichlavý, protože musím odpovědět na
některé otázky, které p. Novotný položil.
Nejdříve k bytovému hospodářství, které kritizuje opozice
a pan Novotný (opozice). Víte, někdy mi přijde, že někteří
lidé zde nežili cca 25 let. To by totiž věděli, že město Mimoň
nikdy nemohlo počítat s příjmy cca kolem 27 mil. Kč z nájmů.
Tyto příjmy šly do města až poté, co se zrušila Komunální
společnost, a. s., a od této doby je město začalo využívat, což
je asi 2 roky zpětně. Pokud si všimnete, tak město začalo domy
opravovat, a to i věci, které nejsou v dotaci – vchody do domů,
střechy, výtahy, prosklené chodby apod. Získaly jsme dotaci
92 mil. Kč, bezúročnou půjčku 140 mil. Kč se splatností 20
let (jen si spočítejte ztrátu hodnoty těchto peněz za ta léta
kvůli inflaci) a samozřejmě máme i úročnou půjčku, která
pokračování na straně 6
Červenec, srpen 2022
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pokračování ze strany 6
bude cca 100 mil. Kč na 20 let, z toho prvních 10 let je za 2
procenta (tuto chceme zaplatit do 10 let). Splácení půjde
opravdu jen z nájmů nájemníků, protože celková splátka na
20 let se bude pohybovat něco kolem 12 mil. Kč. Našeho rozpočtu na rozvoj města se splácení nijak nedotkne, protože
před dvěma lety jsme tam tyto peníze ani neměli. Samozřejmě
je správně položená otázka – proč toto neděláme postupně?
Zde spíše přichází otázka – proč to nedělala Komunální společnost, a. s., když byly dotace výhodnější? My jsme se rozhodli
takto, protože byla poslední šance nějaké dotace získat, byla
možnost získat bezúročnou půjčku a také všichni nájemníci
chtěli hezčí bydlení. Rozhodli jsme se včas a správně, což je
vidět na zdražování materiálů a zdražování energií. Kdybychom to neudělali nyní, tak by cena nebyla taková, ale nejspíše
dvojnásobná a bez dotací, protože by dotační tituly ani nebyly
a nikdo by již domy neopravil.
Nyní zde máme druhou otázku – proč si na sebe nedám trestní
oznámení za Sberbanku. No protože to není trestný čin. To,
že skončí banka pod nucenou správou, nikdo nevěděl. Peníze
ve Sberbance uložilo bývalé vedení a my jsme je zde ponechali.
Banka měla audity z ČNB, kde bylo řečeno, že je vše v pořádku
a banka peníze má. Také, pane Novotný, zde píšete, že jsme
přišli o 15 mil. Kč, ale my jsme zatím o nic nepřišli, protože
banka je likvidní a je předpoklad, že po prodeji banky (projevily zájem ČS, PPF a ČSOB) peníze dostaneme vyplacené
zpět. Prosím nešiřte poplašné zprávy, protože vůbec nevíte,
a to ani já, jak to celé dopadne. Jinak viníka zde také nehledejte,
protože zde žádný není a nikdo netušil, kromě Vás, že pan
Putin opravdu vyvolá válku a napadne svrchovaný stát.
Teď k tomu koupališti. Víte, kdyby bylo na mně, tak koupaliště
bude menší, ale opoziční zastupitelé chtěli větší, což se stejně
nyní řeší, protože cena stavebních materiálů šla kvůli inflaci
a válce rapidně nahoru. To nyní řešíme a uvidíme, k jaké
částce se dostaneme a jakou vysoutěžíme a pak se zastupitelé
dle svého rozhodnou. A zpoždění? Dva roky covidu, zastavení
většiny výroby a současná válka způsobily více zpožděných
akcí, nejen naše koupaliště. Pokud máme určit priority investic, pak přednost dostalo kvalitní bydlení, infrastruktura,
mládež a nyní jsou na řadě koupaliště s volnočasovými aktivitami.
Ještě k té pohádce, jak jsme našetřili peníze. Když jsem nastoupil jako starosta, tak v rozpočtu byl zůstatek 30 mil. Kč (to
byl ten zůstatek ve Sberbance) a s tímto bylo i tento rok počítáno v rozpočtu. Navíc v rozpočtu na tento rok je připraveno
50 mil. Kč na koupaliště (to jsme našetřili), spláceli 4 roky
půjčku na prasečák, kdy jsme na zbourání prodělali asi 5
mil. Kč (špatnými rozhodnutími ohledně DPH bývalým vedením). Nyní prasečák prodáváme a tyto v podstatě našetřené
peníze ve výši 20 mil. Kč se nám vrátí. Takže jsme našetřili
70 mil. Kč na nové koupaliště, a ještě jsme ponechali stejný
zůstatek, který jsme převzali. Toto nám také při našem nástupu
bylo sděleno jedním opozičním zastupitelem s tím, jak dobře
hospodařili a nechali nám těch 30 mil. Kč.
Myslím tedy, že naše hospodaření obce je správné, je to všude
vidět a opravdu to není žádná pohádka. Spíše byste měl položit
otázku někomu jinému, a to proč se najednou opravuje a jsou
na to peníze a předtím nebyly?
Petr Král, starosta města Mimoň
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HASIČI RADÍ OBČANŮM
Zabezpečení domácnosti před
odjezdem na delší dobu
• Neupozorňujte na svůj odjezd zbytečně předem.
• Vypněte všechny elektrické spotřebiče (kromě lednice a mrazáku) a zhasněte světla.
• Zavřete všechna okna i dveře.
• Zabezpečte vstupní dveře (uzamknutí, alarm…).
• Nenechávejte volně položené předměty, které by mohly při silném větru spadnout či odletět a někoho zranit, na balkonech,
terasách a zahradách.
• Doporučujeme uzavřít přívod vody a plynu do bytu.
• Domluvte se s blízkou osobou a nechte u ní svůj aktuální kontakt
a rezervní klíče (pro případ nehody).

(inzerce)

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ
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Blahopřání k narozeninám
Přicházíme s gratulací ke krásnému životnímu jubileu, kterého
se v měsících červenci a srpnu dožívají naši spoluobčané:
Chour Pavel
Korušková Libuše
Vraštil Josef
Petrů Ludmila
Spilková Jaroslava
Tuček František
Zikmund Miroslav
Langer Karel
Mandryszová Helena
Matějů Václav
Hanka Jan
Krédl Zdeněk
Přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a hodně pohody.

Mimoňské trhy
Pravidelné prodejní trhy se budou konat v pátky 15. července
a 19. srpna 2022 na náměstí 1. máje.

oslovuji vás? O Sboru dobrovolných hasičů z Mimoně i ze
Stráže pod Ralskem, o městské policii, o skautech, o cvičitelích
z kynologického sdružení, o paních učitelkách z Domu dětí
a mládeže Vážka, o paních učitelkách z mimoňských základních škol, školek a družin, o vedoucích zájmových kroužků
a že jich je! Ti všichni občas věnují svůj čas nám a našim nápadům. Hodiny a hodiny neúnavně tráví tím, že nám pomáhají
obohatit program nebo zabezpečit místo, kde se program
pořádá.
Děkuji vám za pomoc a zůstaňte s námi!
Radka Pipalová, Kultura Mimoň

Poděkování
Jménem Sociálních služeb města Mimoň, p. o. děkuji tímto
panu Ing. Josefu Netušilovi z firmy ARP technology s. r. o.,
Mimoň. Pan Netušil nám darem uhradil profesionální mytí
oken na budově Domova pro seniory, a to dokonce 2x ročně.
Tím ale jeho štědrost neskončila, poskytl nám finanční dar
ve výši 20 tis., z kterého jsme vybudovali v areálu Domova
pro seniory ovocnou zahrádku. Nechali jsme vysázet maliníky,
ostružiníky a kanadské borůvky. Klienti tak snad již v příštím
roce budou mít čerstvou dávku vitamínů. Děkuji za podporu,
všichni si toho velice vážíme.

Taneční kurzy
I letos pro vás Kultura Mimoň připravila od září taneční kurzy
pro dospělé začátečníky i pokročilé. Přihlášku a další informace naleznete na www.kulturamimon.cz.

Nově vznikly facebookové stránky
infocentra a kina
Na fb Infocentrum Mimoň se dozvíte o všech akcích v našem
městě a blízkém okolí.
Na fb Kino Mimoň si zase přečtete novinky z filmového světa
a informace o chystaných snímcích. Najdete zde i videa či
fotky z natáčení, trailery, plakáty, rozhovory s herci a samozřejmě i aktuální program našeho kina.

Provozní doba Městské knihovny
přes léto
Přes léto a část podzimních měsíců bude provozní doba Městské knihovny z personálních důvodů změněna takto:

Mgr. Kateřina Kapičková, ředitelka SSMM, p. o.

Poděkování
Sociální služby města Mimoň, p. o. převzaly již 6. sociální
automobil, který zajistila Reklamní agentura Kompakt, s. r. o.
Díky sponzorům, objednatelům reklamního potisku na vozidle, máme na další 4 roky zapůjčeno vozidlo. Díky tomuto projektu jsme posílili a obnovili náš vozový park. Jezdíme za
klienty pečovatelské služby po Mimoni, ale i okolních městech
a vesnicích, naše kolegyně najezdí měsíčně až 10 tisíc km.
Děkuji touto cestou všem podporovatelům a kolegyním přeji
hodně kilometrů bez nehod.

04. 7.–08. 07. zavřeno
11. 7.–10. 10. po 13–18 hod.
st 08–11 a 13–18 hod.
V tyto dny budou otevřena obě oddělení, tedy pro dospělé
i pro děti a mládež.

Poděkování partnerům Kultury Mimoň
Kultura Mimoň uspořádala nebo se spolupodílela do konce
května na třiceti akcích. Některé z nich by bez vás, naši milí
pomocníci, nebyly tak krásné, jako byly. O kom mluvím, když

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

Mg. Kateřina Kapičková, ředitelka SSMM, p. o.
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Stezka „Poznáš naše zvířata“
Chcete se seznámit s různými zvířaty z naší přírody? Vydejte
se na vědomostní stezku „Poznáš naše zvířata?“
Od 19. 6. 2022 do 4. 9. 2022 jsme pro vás připravili novou
stezku, tentokrát zaměřenou na přírodu. Stezka je rozdělena
na 16 stanovišť, na kterých luštíte otázky. Úkoly jsou opět jak
pro menší děti (modré otázky), tak pro ty starší (zelené otázky). Po správném zodpovězení otázek vyjde tajenka.
Bližší informace na www.kulturamimon.cz
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ZŠ a MŠ Pod Ralskem
Otvírání Máchova jezera
21. 5. 2022 jsme se s kroužkem aerobiku zúčastnily této pěkné
akce na břehu jezera. Počasí bylo krásné, lidí se dostavilo
obrovské množství. Nejprve bylo odemčeno jezero velkým
klíčem a pak začal kulturní program. Vystupovali zde MŠ
z Doks, taneční škola, Vlasta Horváth s kapelou a další interpreti. A my jsme předvedly naše vystoupení. Holkám se to
moc povedlo. Dostaly plnou tašku sladkostí. Pak si zde se
svými rodinami užily pěkné odpoledne. Moc děkuji dívkám
i jejich rodičům za pomoc s dopravou.

Mgr. Jana Beranová

Sportovní a kreativní den v Liberci
Ve čtvrtek 26. 5. 2022 se třetí třídy rozhodly jet na výlet
vlakem, abychom žákům osvěžily cestování dopravními prostředky. Po výstupu z libereckého nádraží jsme se rozdělili
na dvě skupiny – první měla namířeno do Horolezeckého
centra Šutr a druhá skupina se vydala do EKO Parku. Cestou
jsme si připomněli pravidla silničního provozu při přesunu
do cílového místa.
Horolezecké centrum začalo zahřátím a rozcvičením těl, při
kterém žáci hráli vybíjenou a honičky.
Posléze si obuli lezecké boty a sedáky. Instruktorka vysvětlila
zásady bezpečného chování u stěny. Žáci měli možnost
vyzkoušet si lezení po stěnách, jištěni na laně, nebo lezecké
hry na Boulderu. V EKO Parku nás přivítal správce objektu
a vysvětlil pravidla správného chování v parku. Rozdělili jsme
se do skupin, každý žák dostal mapu „Naučná stezka čtyři
živly“ a po vyplnění tajenky si mohl dojít pro poklad do tajemné jeskyně, kde si mohl posvítit malou lucernou. Část žáků
šla do „dílniček“, kde měli k dispozici přírodní materiály
a mohli tvořit dle vlastní fantazie, např. nákladní auto, stoleček
nebo ptačí budku. Ostatní se pohybovali po areálu samostatně,
kde prozkoumávali různá zákoutí, např. blátivou kuchyň,
bludiště nebo stezku bosou nohou.
Znaveni cestou si zasloužili sladkou tečku nakonec – dle chuti
si vybrali zmrzlinu nebo ledovou tříšť.
Výlet se nám moc líbil, už se těšíme na další dobrodružství.
Poděkování patří nejen dětem, ale i doprovodnému dozoru –
paní vychovatelce Lucii Sodomkové, paní Prokšové, paní
Pacholíkové a paní Honznejkové.

Škola v přírodě 2. B
23.5.-26.5. 2022 jsme se třídou vyrazili na chatu do Sloupu
v Čechách. Moc jsme se všichni těšili, protože nás čekalo
báječné dobrodružství. Navštívili jsme v okolí rybník, rozhlednu, hrad, ale také různé jeskyně a vyhlídky. Okolí Sloupu
je turisticky parádní. Každý večer jsme měli táborák, jednou
jsme se i báli na stezce odvahy. Užili jsme si velkou oslavu
narozenin Honzíka a oslavili dva svátky. Kromě toho jsme
měli u chaty hřiště, kde se dal hrát fotbal, vybíjená, lézt po
horolezecké stěně nebo skákat do písku.
V chatě jsme hráli ping-pong, karty atd… Také jsme měli
služby, na úklid, na pomoc v kuchyni, bodování úklidu pokojů.
Zkrátka to bylo parádní. Děkuji všem dětem za pěkné společné
chvíle.

třídní učitelky 3. A a 3. B

Mgr. Jana Beranová

10

Červenec, srpen 2022

Recitační soutěž
V pondělí 30. 5. 2022 se v hudebně naší školy uskutečnil 1.
ročník májové recitační soutěže.
Školnímu kolu předcházela kola třídní, ve kterých byli vybráni
ti nejlepší recitátoři z jednotlivých tříd. Za 1. stupeň to bylo
18 žáků a za 2.stupeň 9 žáků.
Před 15. hodinou se začala plnit hudebna účinkujícími, porotou i hosty (rodiči, příbuznými a přáteli žáků). Když byla
místa do jednoho obsazena, mohlo se začít.
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Recitující žáci i žákyně dali do svého vystoupení vše a nám,
přihlížejícím, se to moc líbilo. Pro porotu nebylo vůbec jednoduché vybrat první tři v kategorii mladších i starších žáků.
A jak to všechno dopadlo? Vítězkou kategorie mladších žáků
se stala Anežka Dušková. Na druhém místě skončila Johana
Leksová a třetí místo obsadila Anežka Tahovská. Kategorii
starších žáků ovládl Bruce William Hellier, druhé místo právem patří Johaně Slavíkové a třetí místo si užívá Lucie Zubková.
Děkujeme všem soutěžícím, organizátorům, porotcům i divákům za příjemně strávené chvíle ve škole zase trochu jinak.

ciplíně, přeskoku přes švihadlo, výkonem 154 přeskoků za
minutu a posunul dosavadní rekord. Procházka se uvedl svým
výkonem v druhé disciplíně, když zvládl 57 sedů lehů za
minutu, vyhrál ji a také ustanovil rekord.
Třetí disciplína, přítahy na hrazdě, patřila Bizoňovi, který
zvládl 16 cviků a potvrdil svou loňskou formu. A tak, stejně
jako vloni, vyhrál Dan Titěra. Tomu se to podařilo již podruhé
za sebou. Druhou příčku obsadil nováček Vojta Procházka
a třetí místo bral Kryštof Bizoň, který se se soutěží a školou,
jakožto deváťák, loučí.
Všem účastníkům děkuji, přeji další hezké sportovní zážitky
a krásné prázdniny. Za rok na shledanou!
Jiří Punčochář
Beseda se starostou a návštěva muzea
Nedávno k nám do školy zavítal starosta města Petr Král, aby
nás poučil o drogách a alkoholu. Přidal spoustu zážitků ze
své policejní praxe a stálo to za to. Rovněž se konala výstava
v městském muzeu o věznici ve Stráži pod Ralskem, kde byly
vystavené zajímavé exponáty o věznici, včetně kvízu, který
jsme vyplňovali přímo na místě. Bylo to příjemné zpestření
týdne a užili jsme si to.

Mgr. Lenka Jarošová
Nejsilnější žák školy 2022
Blíží se konec školního roku, a to je ten správný čas pro každoroční soutěž o nejsilnějšího žáka naší školy.

Barbora Jarošová, 9. B
Vydařená dějepisná exkurze do Kutné Hory
31. 5. strávili žáci VIII.A a VIII. B mezi gotickými památkami
Kutné Hory. Doslova prošmejdili chrám sv. Barbory, potom
se v perkytlích spustili do chodeb bývalého stříbrného dolu,
prošli se středověkými uličkami do Vlašského dvora, kde
se razily groše, a nakonec zhlédli netradiční výzdobu Kostnice
v Sedlci.

Bohužel, zájem žáků je každý rok menší a menší. Ale pomohl
pan ředitel, když povolal hráče z florbalového týmu, a tak nás
bylo akorát, celkem 15. Největší očekávání bylo od ostřílených
matadorů-Daniela Titěry a Kryštofa Bizoně.
Letos ještě přibyl do party nejlepších další hráč, a to Vojtěch
Procházka. Titěra odstartoval cestu vítěze hned v první dis-
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Kapitán airbusu ve škole
Na Den dětí navštívil naši školu kapitán airbusu pan Štěpán
Kolomazník. Přišel do šestých tříd vyprávět o létání a pilotování letadel, o cestování a dalších zajímavých věcech s ním
spjatých.
Jeho vyprávění bylo velice poutavé, všichni jsme ho se zájmem
sledovali a žáci měli spoustu otázek, na které neváhal odpovídat. Ukázal nám také fotky a ukázky videí ze své sbírky
(např. přistání letadla očima pilota z kokpitu nebo let nad
bouřkovými mraky).
Besedy jsme využili i my učitelé ve svých hodinách češtiny,
matematiky, angličtiny nebo výtvarné výchovy, kdy se všechna
probíraná témata nechala inspirovat právě létáním.
A tak jsme prožili další krásné časy ve škole. Mnohokrát děkujeme panu Kolomazníkovi za hezký zážitek.

Průběh hodiny byl bez problémů, ale čas utekl hrozně rychle,
tak jsme jeli i přes přestávku. Všichni jsme byli nadšení.
Johana Slavíková, 6.B
Dětský den 3. A + 3. B
V pátek 3. 6. 2022 jsme se vydali na koupaliště Mimoň, kde
jsme si udělali příjemný dětský den. Po příchodu žáci měli
možnost zvolit si aktivitu, hru dle svého výběru. K dispozici
měli nejen průlezky a houpačky, ale také míče, švihadla nebo
společenské hry na dece. Nesmělo chybět ani sladké mlsání,
ochlazení nanukem přišlo jistě vhod. Po krátké pauze a svačině
se žáci rozdělili do skupin a měli plnit kolektivní úkoly. Sledovali jsme kooperaci ve skupinách, diskuse a názory, aby
zvládli úkol co nejlépe.
Žákům se sportovně zábavný den líbil. Největší úspěch ve
skupinách měla „Lidská pyramida“, ačkoliv na provedení byla
nejtěžší.

Mgr. Lenka Jarošová
Hodina s pilotem
Dne 1. 6. jsme od paní učitelky Jarošové dostali dárek ke Dni
dětí. Od paní učitelky jsme jako dárek dostali hodinu s pilotem! Paní učitelka nás dlouho napínala, ale stálo to za to!
Vyprávěl nám o tom, jak funguje letadlo, jeho zážitky, když
pilotoval, nebo jak jsou ozdobená letadla či kolik stojí letadlo,
a to byste nevěřili, že stojí až 5 000 000 000! Dále nám ukazoval
sedačky v první třídě, no hned bych si tam sedla! Nebo co se
vše může stát při létání, no bylo toho fakt hodně!
Hodina utekla jako voda a všem se moc líbila! Děkujeme!
Lucie Zubková, 6. B
Hodina v oblacích
…tak jsem si připadala, když jsme měli 1. 6. 2022 hodinu
s panem Kolomazníkem / pilotem. Velmi to na nás všechny
zapůsobilo v dobrém smyslu. Na začátku hodiny pan Kolomazník a paní učitelka Jarošová vešli do třídy. Pan Kolomazník
šel rovnou k počítači a zapnul už svoji připravenou prezentaci.
Ukázal nám například: Jak vypadá jeho letadlo, v jakém státě
pracuje, a dokonce i proč letadlo za sebou nechává takové
jakési obláčky. Vím, že to spousta lidí neví, a já vám to povím:
Jelikož letadlo létá v obrovské výšce, tak když se teplý
vzduch/výpary z motorů spojí se studeným vzduchem,
zmrzne a vytvoří obláčky.
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Mgr. Libuše Pittnerová, Mgr. Jaroslava Foubíková
Výlet do Prahy – 4. A a 4. B
V pátek 3. 6. jsme navštívili areál Pražského hradu, kde jsme
si prohlédli nejznámější památky.
Děti nejvíce uchvátil Chrám sv. Víta, ve kterém obdivovaly
barevné vitráže gotických oken, výzdobu, gotické architektonické prvky, kaple, náhrobky svatých a relikviáře s ostatky
světců. Pouze litovaly, že nebylo možné navštívit královskou
hrobku.
Poté naše kroky směřovaly do baziliky sv. Jiří, kde děti nejvíce
zaujal odlitek náhrobku sv. Ludmily a tumba zakladatele baziliky Vratislava I. V bazilice si všímaly architektonických prvků
románského slohu, například sdružených románských oken
či trámového stropu.
Ve Starém královském paláci jsme se prošli ve Vladislavském
sálu a pokochali se pohledem na repliky korunovačních klenotů a královský trůn.
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Děti se těšily na zlatý hřeb celého výletu a tím byla návštěva
Zlaté uličky, kde si mohly svobodně projít všemi domečky
zlatníků, ostrostřelců, zbrojířů, alchymistů a nakoupit suvenýry na památku.
Na závěr jsme nahlédli do vězení ve věži Daliborka a trochu
se báli při pohledu na zavěšeného kostlivce. Rozloučili jsme
se posledním výhledem na stověžatou Prahu a po zámeckých
schodech seběhli k autobusu.
Unavení, ale šťastní z nových zážitků jsme se vraceli domů.
Určitě se do Prahy ještě společně podíváme.
Děkujeme za pomoc paní asistentce Markétě Kracíkové.

tě v lese. Šest stanovišť s informačními tabulemi věnovanými
různým živočichům i neživé přírodě je doplněno o interaktivní
herní prvky. Součástí stezky je prolézačka připomínající velký
model mraveniště, interaktivní tabule s posuvnými deskami
odkrývajícími jednotlivé vrstvy mravenčího obydlí, vyřezávaný včelí úl, dřevěné pexeso, lesní domeček se síťovými
odpočívadly atd. Při procházce jsme také objevili nádherné
ptačí budky s mláďaty v hnízdě.
Když jsme prošli lesní stezku, vydali jsme se pěšky přes obec
Brniště až k Ekocentru, kde měly děti možnost občerstvit
se zmrzlinou.
Při zpáteční cestě jsme byli všichni unaveni, ale počasí nám
přálo a výlet se nám moc líbil.

Mgr. Olga Stará
Mgr. Martina Tomaštíková, Mgr. Marcela Famfulová
Beseda s inspektorkou Policie ČR
V pondělí 6. 6. 2022 nás navštívila nprap. Bc. Dana Burešová,
DiS., vrchní inspektorka Policie ČR z Libereckého kraje, která
přednášela žákům 3. a 4. tříd na téma šikana a kyberšikana.
Vrchní inspektorka se na úvod ptala, jaké jsou vztahy mezi
žáky ve třídě a v jejich okolí. Po vysvětlení pojmu prevence,
který připodobnila zásadám správné hygieny při různých
onemocněních, jako je např. covid-19, žáci tomuto termínu
ihned porozuměli.
V další části nprap. Burešová poutavě vyprávěla příběh Aničky.
Tento příběh byl skutečný, kterým se zabývala policie v Libereckém kraji, ale jména byla smyšlená. Během vypravování
byla puštěna prezentace s různými obrázky, které vystihovaly
příběh nebo doplňovaly výklad. Žáků se ptala, jak by se zachovali a co by udělali. Co bylo správné a co naopak. Po krátké
diskuzi žáci zhlédli krátký příběh, který vše krásně shrnul:
co je šikana, kyberšikana, jak pomoci v tomto problému, kde
hledat pomoc, na koho se obrátit.
Velmi děkujeme za poutavou a poučnou besedu. Budeme si
všichni přát, aby se to nikomu nepřihodilo. A pokud ano, tak
bude vědět, co dělat a na koho se obrátit o pomoc.
Kolektiv učitelek 3. a 4. tříd
Mravenčí stezka Brniště
Ve středu 8. 6. jsme s třídou 1. B jeli na školní výlet vlakem
do Brniště.
Nejprve jsme navštívili Mravenčí stezku, která se nachází
hned za vlakovým nádražím. Naučná stezka přibližuje
návštěvníkům příjemnou a hravou formou zajímavosti o živo-
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Květen ve školní družině
V květnu se slaví svátek všech maminek, proto nesměla chybět
přáníčka pro ně. Věříme, že potěšila a udělala radost.
S prvňáčky jsme si povídali o domácích mazlíčcích a pak
jsme se rozhodli je namalovat. Vyhrála kočička, tak si každý
vymaloval tu svou. A když zvířátka, tak se nám na jeden den
v družině objevil malý křeček.
Počasí nám přálo, tak jsme byli hodně venku, máme nové
hračky na písek, nová auta a spoustu dalších věcí. A super
bylo, když nám naše hodné kuchařky poslaly buchtičky, co
zbyly od oběda. Venku stejně chutná nejvíc.
Na konci měsíce jsme společně s dětmi ze ZŠ Mírová navštívili
kino, kde pro ně byla připravená kreslená pohádka.

Vychovatelky ŠD
Červenec, srpen 2022
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Novinky z MŠ Eliášova
V květnu třída Motýlků navštívila Vlastivědné muzeum v České Lípě. Hned ráno jsme si dali svižnou procházku ze školky
na vlakové nádraží. Odsud jsme jeli do České Lípy. V muzeu
jsme nejdříve navštívili expozici exotických živočichů z celého
světa, svět hmyzu a pavouků, svět moří a oceánů. Děti mohly
na vlastní oči vidět živé želvy, hady, pavouky, gekony.

Poté jsme navštívili regionální historickou a přírodovědnou
expozici Českolipska. Děti mohly vidět, jak se kdysi žilo,
poslechly si orchestrion a poté jsme šli do sklepení. Sklepení
bylo předěláno na podzemní uranový důl. A zde jsme si
poslechli povídání o těžbě uranu na Českolipsku. Prohlídku
doprovázely zvukové a světelné efekty. Na konci našeho výletu
jsme se šli ještě proběhnout do labyrintu z živého plotu, který
se nachází v zahradě u muzea.
Tento měsíc se naše školka na jeden den ocitla v Africe. Den
to byl zajímavý, plný afrického rytmu a tradičních písní. Projektový den byl zaměřený na rozvoj osobnostních a sociálních
kompetencí dětí. Bubnováním na cajóny (krabice na bubnování) si děti procvičily rytmickou složku africké hudby. Všichni jsme si tento krásný den velice užili.
Za MŠ Eliášova – Zuzana Horáčková

ZŠ a MŠ Mírová
Projektový den ve speciálních třídách
Ve čtvrtek 12. května se žáci všech speciálních tříd vydali do
přírody. Bylo pěkné počasí, takže i cesta ubíhala v dobré náladě.
1., 2. a 3. ročník vyrazil do přírody v blízkém okolí Mimoně.
Třídy se vydaly po cyklostezce směrem k daňčí oboře, kde si
prohlédly daňky a daniely a po vydatné svačině se vrátily zpět
do Mimoně. Aby cesta lépe ubíhala, doplnily „pochodování“
o další disciplíny – střelbu šiškou na cíl, běh nebo šplh na
posed. Pěkný den v přírodě děti zakončily pohybovými aktivitami na hřišti u koupaliště.
Žáci 4. a 5. ročníku se vydali do Infocentra v Hradčanech.
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Cestu do Ploužnice jeli autobusem a odtud lesními cestami
žáci došli do Hradčan. Tato exkurze byla zaměřená na prohloubení znalosti okolní přírody. V infocentru v Hradčanech
jsou naučné hrací tabule, které zábavnou formou představují
dětem lokální faunu a flóru. Děti se do úkolů pustily s nadšením. Poznávaly stromy, ptáky, zvířata, jejich stopy. Vyzkoušely si, jak zní vysušené dřevo různých stromů, když do něho
ťukají pálkou. Atrakcí byla lezecká stěna. Děti si na ní mohly
vyzkoušet svoji fyzickou zdatnost při šplhání. Po těchto aktivitách bylo žákům umožněno zhlédnout prezentaci fotografií
pořízených v okolí Ralska. Před zpáteční cestou se děti zchladily v místním rybníku. Během cesty poznávaly několik druhů
bylin, keřů a stromů, které předtím viděly v infocentru na
fotkách. Do autobusu na Ploužnici děti nastupovaly příjemně
unavené, ale plné dojmů.

Žáci druhého stupně nejprve dojeli autobusem do Bohatic,
kde navštívili místní minizoo. Někteří z nich našli odvahu
a zvířata si i pohladili a nakrmili. Po vychutnání místní výborné zmrzliny přešli okolo farmy s ovečkami na krátkou návštěvu
bývalé paní asistentky pedagoga paní Tomanové, která je
doprovodila až k výběhům pro chovné koně zdejšího ranče.
Byl odsud krásný výhled na okolní kopce a členitou krajinu,
takže jsme bezpečně poznali všechny vrcholy v blízkém okolí:
Ralsko, Kamenický vrch, Špičák, Lysou skálu i Bezděz. Při
zpáteční cestě lesem, po červené turistické značce směrem
na Slovany a Mimoň, žáci určovali názvy rostlin a živočichů.
Byla to příjemná procházka a doporučujeme ji všem milovníkům krásné přírody.
Věříme, že i vám se vydaří vycházka do okolí Mimoně tak
jako nám.
Mgr. Jitka Ledvinová
Výlet do Prahy
Dne 14. 5. 2022 se naše škola vypravila do hlavního města
Prahy. Ráno jsme se sešli před budovou 1. stupně a čekali na
autobus. Jako doprovod jely paní učitelky E. Paduchová, J.
Novotná, S. Laušmanová a S. Landsmanová.
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Cestou v autobuse jsme viděli Národní divadlo, Tančící dům,
Národní muzeum, Karlův most a Pražský hrad. Autobus nás
zavezl až k ostrovu Kampa, kde jsme vystoupili a dále pokračovali pěšky. Naše první zastávka byla u Čertovky. Tam jsme
se podívali na funkční mlýnské kolo. O kousek dál jsme se
zastavili u soch Plazících miminek, které vytvořil sochař
David Černý. Tyto sochy můžeme nalézt i na Žižkovském
vysílači. Jen pár desítek metrů od soch se nachází vila, kde
žil herec a dramatik Jan Werich. Prošli jsme kolem Ministerstva kultury a došli jsme ke Kostelu Panny Marie Vítězné,
kde je vystaveno Pražské Jezulátko.
Poté jsme pokračovali dál směrem k Pražskému hradu Nerudovou ulicí, kde byla různá domovní znamení (například:
U zeleného raka, U dvou slunců,…), až jsme došli na Hradčanské náměstí. Areál Pražského hradu hlídala hradní stráž,
vojáci a policie, takže jsme museli projít kontrolou. Naše
první zastávka na Pražském hradě byla velkolepá Katedrála
sv. Víta. Nejprve jsme museli vyčekat několikametrovou frontu, která naštěstí postupovala překvapivě rychle. Po pár minutách jsme se nakonec dostali dovnitř. V katedrále byla
překrásně zdobená okna mozaikou. Nacházely se zde i různé
sochy a reliéfy, které byly z různého materiálu. Mohli jsme
vidět i dveře, které vedou ke korunovačním klenotům. Po
prohlídce chrámu jsme šli nahlédnout do baziliky svatého
Jiří. Nemohli jsme zapomenout navštívit i Zlatou uličku. Ta
je proslavená tím, že zde žili obránci hradu, služebnictvo nebo
zlatníci a zámečtí střelci. Naší poslední zastávkou v areálu
Pražského hradu je překrásná Královská zahrada. Na tomto
místě jsme měli rozchod. Zde ale náš výlet nekončí. Sešli jsme
z areálu Pražského hradu po Starých zámeckých schodech
až k Valdštejnské zahradě. Součástí této zahrady byl rybníček
s Herkulovou fontánou uprostřed. V rybníčku plavaly barevné
rybky. V části zahrady byla uměle vytvořená krápníková stěna,
kde se schovávala různá zvířata. Blízko Valdštejnské zahrady
je Valdštejnský palác, kde sídlí Senát. Po návštěvě zahrady
jsme se vypravili na Karlův most. Na mostě byl přenádherný
výhled na Pražský hrad, ovšem krásný výhled byl i na Národní
divadlo. Když jsme došli na druhou stranu řeky, pokračovali
jsme skrz Klementinum až na Staroměstské náměstí. Tam
jsme si prohlédli Pražský orloj a hned pokračovali dál, směrem
k Národnímu divadlu. Prohléhli jsme si jak Novou scénu, tak
i historickou budovu Národního divadla. Následně jsme se
vydali přes most Legií zpět na Kampu, kde jsme čekali na
autobus. Cestou jsme se stavili v McDonald’s, kde jsme si po
náročném dni odpočinuli a najedli se. Pak už nás čekala jen
cesta domů.
Myslím, že se všem výlet líbil. Byl to nezapomenutelný zážitek.
Mockrát děkujeme všem paním učitelkám za to, že se nám
celý den věnovaly a uspořádaly tento bezva výlet.
Vojta Crha, 6. A
Legiovlak v Liberci
Dne 17. 5. 2022 se žáci 8. a 9. ročníku speciálních tříd v Mimoni – Letné zúčastnili exkurze, která jim umožnila seznámit
se s historií československých legionářů.
Odborný výklad nám poskytl průvodce v replice legionářského stejnokroje, který také žákům odpověděl na dotazy.
Součástí prohlídky bylo i zhlédnutí dobového dokumentárního filmu.
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Legiovlak je putovní muzeum československých legií. Jedná
se o věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918–
1920, kdy na Transsibiřské magistrále probíhaly válečné operace československých legií.
Velkým zážitkem pro nás byla prohlídka nejčastěji používaných typů vozů. Byly to: plošinový, improvizovaný obrněný,
dělový, ubytovací (tzv. těpluška), výstrojní, velitelský, štábní,
zdravotní, poštovní a kovářský vagon. V každém z vagonů
byla nainstalována výstava panelů a trojrozměrných předmětů, které přibližovaly život a boj našich legionářů na Transsibiřské magistrále. Žáci si také mohli prohlédnout originální
součásti výstroje a výzbroje. Vybrané exponáty bylo možné
si osahat, včetně některých z vystavených zbraní.
Tato exkurze umožnila žákům užít si hodinu dějepisu v praxi.
Domů odjížděli plni dojmů.

Mgr. J. Standová
Školní výlet žáků speciálních tříd do MIRÁKULA
Ve středu 25. 5. děti speciálních tříd zažily celodenní školní
výlet do Mirákula v Milovicích u Mladé Boleslavi. Ani počasí,
z kterého děti a učitelé měli obavy, jim náladu nezkazilo.
V tomto zábavním centru byla kromě trampolín a houpaček
všeho druhu i celá síť prolézaček, podzemních chodeb a tobogánů. Trochu víc se děti spolu s učitelkou zapotily v labyrintu,
kde si myslely, že se odtamtud nedostanou. Také se děti zasekly
v toboganu, ale vždy vše dobře dopadlo.
Kromě zábavy měli také žáci možnost rozšířit své znalosti
při poznávání bylinek a pozorování zvířat. S radostí si vyzkoušeli hřebelcování umělých koní a dojení umělých krav v místě,
kde byla pro návštěvníky vytvořená farma s umělými zvířaty.
Na dopravním hřišti řídili hrací traktory, auta, motorky a další
dopravní prostředky. V přestávkách na odpočinek děti měly
možnost zakoupit si občerstvení a pak honem pokračovat
v dalších aktivitách. Spousty legrace si užily při sjíždění dlouhé
trasy na gumových pontonech. Neúprosně běžel čas a dětem
se domů vůbec nechtělo. I když lehce pršelo, při neustálém
pohybu dětem zima nebyla. Před odjezdem si ještě pořídily
drobné suvenýry na památku.
Druhý den ve škole, ještě plné dojmů, se děti nebavily o ničem
jiném než o tomto výletě do zábavního parku…
Červenec, srpen 2022
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zážitky, pohodu a aby načerpali co nejvíce sil do dalšího školního roku. Aby se společně těšili na nové kamarády i paní
učitelky, které je budou povzbuzovat a vést v dalším rozvoji.

Mgr. Jitka Ledvinová
Kolektivy MŠ

Zprávičky z MŠ Letná
a MŠ Komenského
Poslední červnové akce, než školky utichly, byly ty nejvíce
zážitkové. Předškoláci MŠL si užili autobusový výlet do indiánské vesničky Rosehill, mladší děti zase posílaly jako námořníci důležitou zprávu ve skleněné lahvi. Kdybyste ji náhodou
někde po proudu řeky vylovili, budou rády, když jim odpovíte.
Těm našim nejmenším ještě stačí k rozzáření dětských očí
navštívit cukrárnu a nechat je vybrat tu jejich oblíbenou
zmrzlinu…
Děti MŠK pro změnu cestovaly vlakem na zámek Lemberk
a ti starší ještě absolvovali pěší túru na Juliinu vyhlídku. Počty
na těchto akcích byly však nižší, protože téměř dva měsíce
se zde šířilo infekční virové onemocnění neštovic. Nebylo to
vůbec jednoduché, i vzhledem k plánovaným třídním besídkám pro rodiče na závěr školního roku.
Při loučení s budoucími školáky se střídaly všechny emoce.
Děti si uvědomovaly vážnost tohoto okamžiku. Měly radost
z batůžků, knih, šerp, odznaků i jiných dárků, které je třeba
budou od září provázet první třídou, ale zároveň jim i jejich
kamarádům docházelo, že se jejich cesty po prázdninách
možná rozejdou, až budou chodit do různých škol. Společné
akce a chvíle jim budou připomínat desky plné výkresů i fotografie vlepené do pamětních listů. A pokud byste chtěli i vy
vidět práce našich dětí, stačí zajít do městského muzea.
Školky totiž měly možnost se zapojit do probíhající výstavy
„Stromy jako domy“ a některé třídy tam donesly svoje práce.
Osiřelé školní prostory teď projdou důkladným úklidem,
zkontrolují se všechny hračky, roztřídí stavebnice a puzzle,
aby vše bylo nachystané na září. A dětí rozhodně bude dost,
to ukázaly květnové zápisy do MŠ. Navštívilo je i pár ukrajinských rodin, pro které konečné rozhodnutí určitě nebude
lehké.
Děkujeme za všechny sponzorské dary, které školky v průběhu
roku obdržely, ať jsou to učební pomůcky, hračky nebo dobroty, které zpestří dětské akce a oslavy. Přejeme všem rodičům
i dětem o prázdninách jen krásné
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Květen na gymnáziu
Květen je měsícem maturitních zkoušek. Ty letos proběhly
17. a 18. května a pro některé znamenaly skutečně zkoušku
dospělosti. Tak jako se v životě všech lidí někdy objeví nějaký
mráček, objevil se i při některých zkouškách, ovšem většinou
při nich krásně svítilo sluníčko a my jsme rádi, že mnoho
mladých lidí vyráží vstříc dalšímu studiu na vysokých školách
s úspěšně vykonanou zkouškou. Nechť je maturitní zkouška
našich žáků koncem jejich studia u nás a současně začátkem
jejich dalšího života. Přejeme mnoho úspěchů při dalším studiu a pojďme se podívat na další květnové akce.

Český den proti rakovině je tradiční akce, která proběhla
11. května. Tu asi netřeba obecně představovat, zmíníme tedy
jen, že na prodeji žlutých kytiček je jako vždy podíleli přímo
žáci naší školy, tentokrát ze třídy kvinty. Snad finanční prostředky, které vybrali, pomohou někomu, kdo to potřebuje.
V pátek 20. května třída sekunda navštívila Mimoňské
muzeum, kde se konala výstava o věznici ve Stráži pod Ralskem. Ta byla zaměřena na historii a současnost věznice.
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Vystaven byl zmenšený model areálu strážské věznice a fotografie z ní pořízené. Nechyběly ani uniformy, výtvory a obrazy,
na kterých se podíleli vězni, a věci nalezené ve věznici.

PBO (Pomáhej bez obav) je studentská firma žáků letošní
třídy sexty, kterou jsme již představili v předešlých článcích.
Tato firma připravila 23. května několikahodinovou akci pro
své spolužáky. Ta se týkala teoretické i praktické přípravy
první pomoci. Čím více podobných akcí proběhne, tím větší
šance na záchranu lidského života. Jen tak dál.
Dne 26. května proběhlo promítání dokumentárního filmu
Ve stínu kakaovníku ve třídě septima. Celá akce proběhla
v rámci programu Fairtrade a byla organizována Mgr. Vastlovou a Mgr. Nolovou. O svém zážitku vypráví A. Macháček:
„Dokument představil nuzné až nelidské podmínky pěstitelů
kakaa v Pobřeží slonoviny. To je jedním z největších světových
producentů kakaa. Pro představu z Pobřeží slonoviny pochází
40 % světové produkce. I přes takto významný podíl na tvorbě
ekonomiky pěstitelé živoří. Na pěstitele vychází z tabulky
čokolády 2 koruny. Výkupní cena je určována státem na počátku každé sklizně a zkorumpovaná vláda vychází vstříc nadnárodním megakorporátům, jmenovitě Mars, Nestlé, Lindt,
Ferrero, Mondeléz, Hershey’s, které se snaží za co největší
výdělek a nejmenší výdaje nakoupit suroviny. S nízkou výkupní cenou a ročním příjmem zhruba 60 000 Kč si pěstitelé
nemohou nakoupit kvalitní stravu, léky a musí do práce na
plantážích zapojovat i své děti. Ty pak nedosahují ani základního vzdělání. Sice se jedná o malý až žádný slušný výdělek,
ale jedinou jinou alternativou je těžba ve zlatém dole. Pěstování
jiných plodin, třeba kaučukovníku, se nevyplácí, neboť výkupní ceny se často mění. Proto dochází ke stále většímu kácení
pralesů s cílem zakládání nových plantáží. Od šedesátých let
dvacátého století přišlo Pobřeží slonoviny o 80 % deštných
pralesů. Plantáže se mezi lety 1990 a 2017 rozšířily z 1,6 na
4,1 milionů hektarů. Toto zneužívání, vykořisťování a otročení
nepostihuje pouze Pobřeží slonoviny. Děti z okolních států
jsou vykupovány a unášeny na ony plantáže, kde de facto
otročí, přec bylo jejich rodičům slíbeno, že se jim dostane
kvalitního vzdělání a slušného života. Odhadem pracuje na
plantážích 2 miliony dětí. Stát zřídil agenturu Sodafor, ta však
kvůli korupci nefunguje, jak má. Fairtrade se snaží těmto
lidem pomoci. Stanovuje jim pevnou výkupní cenu kakaa,
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se kterou dokážou vyžít a také jim posílá příspěvky. Tak
mohou děti chodit do škol, mít kvalitní stravu a obecně dojde
ke zvýšení životní úrovně. Závěrem nám byla dána na ochutnávku čokoláda pocházející z kakaa z oněch oblastí – označena
štítkem Fairtrade. Ten naleznete na všech produktech podporující místní zemědělce. Pokud chcete pomoci – vyhledávejte produkty s tímto označením.“
Dne 27. května proběhla na našem gymnáziu akce zvaná
Mystery Skype. Žáci Primy se spojili se skupinou dětí z neznámé země. Komunikačním jazykem byla angličtina. Obě
skupiny si vzájemně pokládaly otázky a snažily se zjistit, ze
které země pochází. Tato část sice nevyšla zcela podle plánu,
ale obě země byly nakonec odhaleny. Našimi tajemnými
přáteli byly děti ze základní školy ve Vietnamu. Takto zážitek
zachytila žákyně Ema Amrichová: „Mystery Skype jsme zahájili a začali jsme si anglicky povídat s jinou zemí. Děti, se kterými jsme si volali, nám ukázaly prezentaci, z které jsme měli
poznat, o jakou zemi jde. Za chvíli jsme poznali, že to je Vietnam. Pak oni hádali, ze které země jsme my. Když to uhodli,
předvedli jsme jim naši prezentaci o České republice, kterou
jsme vytvářeli s paní učitelkou Tomáškovou. Pak nám oni
ukázali prezentaci o Vietnamu. Moc se nám líbila. Nakonec
jsme se jich ptali na různé věci ohledně Vietnamu a oni se
nás ptali na Českou republiku. Moc jsme si to užili a dlouho
na to budeme vzpomínat s úsměvem.“
Stejného dne se naši žáci zúčastnili dopoledního programu
závodu „Běh zámeckým parkem“. Dopolední program byl
určen pro věkové kategorie prvního a druhého stupně základních škol (též pro nižší stupeň gymnázia). Do soutěže se přihlásilo čtrnáct žáků z primy, sekundy a tercie. Závody tradičně
probíhaly kolem zámeckého rybníku s hromadným startem
jednotlivých ročníků. V 11:00 vyrazili na trať 500 metrů chlapci (nar. 2010). Primán, Vojta Machatý, nám udělal radost
svým druhým místem. Vzápětí ve stejné kategorii dívek získala
první místo Eliška Burešová. Kategorie 2009 přinesla další
dvě medaile. Petr Hruška obsadil druhé místo a jeho spolužačka Štěpánka Landová ve své kategorii zvítězila. V závěru
se v kategorii 2007 prosadil v běhu na 1000 metrů Jakub Svoboda, který vybojoval třetí místo. Ostatním účastníkům patří
dík za dobrou reprezentaci gymnázia, třebaže na medaile
(mnohdy jen těsně) nedosáhli.
Prodloužený víkend si užila třída kvarta na konci května na
Malé Skále. Počasí už bylo vcelku pěkné, a tak se rozhodli
nocovat ve stanech. Během tří dnů, které na místě strávili,
zažili čtrnáctikilometrový pochod, sjíždění řeky na raftech,
jízdu na koloběžkách a tradiční večerní zpívání u táboráku.
Již je to velmi dlouho, co jsme v našich článcích zmínili vědecká bádání našich žáků. Připomeňme tedy, že stále probíhají.
Fyzikální kroužek se zabýval termikou. Toto téma se v kroužku
objevilo poprvé na konci dubna, v květnu žáci nejprve dokončili větrníky z PET lahví na stoupající horký vzduch od čajových svíček, pohráli si se skleněnou Heronovou baňkou, v níž
od rukou ohřátý vzduch vytlačí modrou kapalinu do horní
baňky, a experimentovali s Davyho lampičkou, která odebráním tepla nepustí plamen svíčky nad svoji kovovou mřížku
(spirálu). Probíhaly i laboratorní práce v rámci biologického
semináře třídy septimy. Jedním z úkolů byla pitva srdce. Cílem
bylo prohlédnout si, jak takové srdce vypadá v praxi, a nalézt
požadované části srdce a v nich chlopně. Prakticky se porovČervenec, srpen 2022
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naly teoretické znalosti srdce lidského se srdcem vepřovým.
Žáci si prohlédli, kudy a kam která céva vede, jak vypadá
tuková vrstva na povrchu a koronární tepny, ve kterých může
vzniknout atak myokardu a přesvědčili se o velikosti a váze
srdce. Také se podívali na poloměsíčité chlopně, chlopeň
dvoucípou a trojcípou a porovnali tloušťky stěn každé z komor
dle její funkce. Na závěr odebrali vzorek, který si prohlédli
pod mikroskopem.

Žáci ZŠ a MŠ Sídliště pod Ralskem
pomáhali v areálu Domova pro
seniory v Mimoni
Velkou radost máme z nově navázané spolupráce.
2. 6. 2022 za námi do areálu Domova přišly děti ze ZŠ a MŠ
Sídliště pod Ralskem, přesněji, 13 žáků 8.třídy této školy.
Děti nám pomohly s údržbou zeleně, vytrhaly plevel, pomohly
se založením nového záhonku, zametly, prostě přiložily ruku
k dílu.

Mgr. Jaroslav Balcar

Skautské závody vlčat a světlušek
v Pekle u České Lípy 2. 4. 2022
Dne 2. 4. se konalo okresní kolo skautských závodů pro mladší
děti. Počasí tedy opravdu nepřálo, bylo přímo mrazivé. I přesto
se závodu zúčastnilo 16 hlídek z celého okresu (přes 100
účastníků). Na startu Mimoň reprezentovaly 3 hlídky, dvě
z oddílu Peřej a jedna z oddílu Sluníčko. Skauti plnili úkoly
na 8 stanovištích, kde pomáhali permoníkům hledat drahokamy a oni je zkoušeli z různých dovedností. Například
kuchařská zdatnost, dopravní výchova, příroda, první pomoc,
atd… Hlídce Krtci z 3.oddílu Peřej se podařilo v tomto závodě
zvítězit a dívky postupují do krajského kola. Budeme jim
držet palce.

Pivoňka – Jana Beranová
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Již nyní můžeme prozradit, že pokud se zadaří, děti nás navštíví
a přijedou pomoci i v září.
Děkujeme moc. Díky patří i dozorující paní učitelce a paní
Lence Jelínkové za podporu uskutečnění tohoto nápadu.

K. Kapičková, ředitelka SSMM, p. o.
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Plavecké závody
Po covidové pauze se v plaveckém bazénu ve Stráži pod Ralskem ve dnech 11.–12. června uskutečnily závody o Pohár
starosty města Mimoně, Pohár starosty města Stráže pod Ralskem a cenu Strážského plaváčka.
Závody byly určené všem, kteří holdují plavání, mají rádi
vodu a chtějí poměřit svoje síly se soupeři. Vedle týmu domácího dorazily i týmy z Neratovic, České Lípy, Liberce a Mladé
Boleslavi ve věkových kategoriích od žáčků po seniory.
Mezi oceněné domácí plavce, kterým jsem v neděli mohla
předat ceny za skvělé umístění, patří Jaroslava Kovářová, Jan
Procházka, Markéta Kovaříková, Jakub Nešněra a MUDr. Jiří
Janovský. Všem velice gratuluji k úspěchům.

O plavání se nejen říká že „dělá krásná těla“, zároveň se jedná
o sport prospívající zdraví v každém věku. Proto děkuji trenéru
Jaroslavu Skalníkovi za vedení plaveckého oddílu ve Stráži
pod Ralskem, který navštěvují děti ze širokého okolí včetně
města Mimoň, a těším se na možnost ocenit nejlepší plavce
při dalších závodech.

J. Bizoňová, místostarostka
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Pozvánka na Mimoňský míčový
sedmiboj a Mimoňský triatlon
Termín 23. ročníku Mimoňského míčového sedmiboje je
15.–16. července na sportovištích TJ Jiskra a ZŠ Ralsko a kurtech na Letné.
12. ročník Mimoňského triatlonu proběhne 14. srpna na
koupališti Mimoň, v zámeckém parku a Podralsku.
Václav Konopiský

Běh mimoňským parkem
Dne 27. 5. 2022 proběhl 1. ročník závodu Běh mimoňským
parkem. Celkem se zúčastnilo 334 závodníků z toho 308 dětí
ze všech místních škol. Dětské závody probíhaly v deseti kategoriích. Pro dospělé byly připraveny tratě v délce 7 km, 14 km
a půlmaraton. Hlavním cílem celé akce bylo spojit všechny
obyvatele Mimoně a společně pro děti a dospělé vytvořit
závod, který by v dětech probudil zájem o sport, přinesl pocit
hrdosti z podaného výkonu a vykouzlil úsměv na tváři. Což
se splnilo. Celý den probíhal v přátelské atmosféře plné smíchu, nadšení a radosti.

Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří spojili své síly
a pomohli závod uskutečnit: město Mimoň, Kultura Mimoň,
ZŠ a MŠ Pod Ralskem, ZŠ a MŠ Mírová, Gymnázium Mimoň,
Kofola, Apartmány Meandry, Brucione pizza, GTA pizza,
Topenářství Michal Bučko, Jaromír Plíva, Petr Špaček, Charlies
Club Jiří Istomín, Zmrzlinárna Ralsko, Cukrárna Dana a Sklářská restaurace Huť Nový Bor.

Lenka Zetová
Červenec, srpen 2022
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SPOZ informuje
Spolek pro občanské záležitosti při Městském úřadu v Mimoni
připravil dne 10. června 2022 zájezd pro mimoňské seniory.
V dopoledních hodinách jsme dorazili k zámku v Ratibořicích
a zde jsme absolvovali prohlídku velkého okruhu.
Původně barokní zámek byl postaven na počátku osmnáctého
století na náklad Lorenza knížete Piccolomini a určen výhradně pro letní a lovecké pobyty. Dochovaná podoba je výsledkem
rozsáhlých úprav provedených po roce 1800, kdy byl rozšířen
o dlouhé severní křídlo a následně získal empírovou podobu
jako letní sídlo Kateřiny Vilemíny, vévodkyně Zaháňské
a princezny Kuronské, proslulé hostitelky ruského cara Alexandra I. a knížete Metternicha, důvěrného přítele. Při úpravách interiérů byla zrušena zámecká kaple. Interiérová
instalace v prvním patře se váže právě k této době a soustřeďuje
cenné kolekce nábytku, obrazů, grafiky, skla, porcelánu a dalších předmětů z poslední třetiny 18. a z 1. poloviny 19. století.
Salony v přízemí představují instalace vážící se ke knížecímu
rodu Schaumburg-Lippe, který zámek vlastnil od roku
1842. Jsou zde vystaveny jejich rodové podobizny z konce
19. a z 20. století, ale také portréty dánské princezny Louisy,
která se do Ratibořic provdala, a jejích královských rodičů.
Součást instalace proto tvoří rovněž další artefakty přivezené
z Dánska.
Zámek a Babiččino údolí jsou spojené se spisovatelkou Boženou Němcovou, jejím dílem Babička a postavou paní kněžny,
jejíž předlohou se stala vévodkyně Kateřina Vilemína Zaháňská.

toku řeky Úpy, rustikálních staveb hospodářského dvora,
vodního mlýna a mandlu, ale i Panského hostince a Starého
bělidla, tvoří rámec knížecího letního sídla již od 18. století.
Zámek je společně s ostatními objekty v Babiččině údolí
ve správě Národního památkového ústavu, územní památkové
správy na Sychrově.
Po obědě byla druhým zastavením exkurze v muzeu Boženy
Němcové v České Skalici. Zhlédli jsme zde expozici, která
zahrnuje dokumentaci života a díla Boženy Němcové a nachází se na 400 m². Expozice sleduje odděleně osudy a zkušenost
Boženy Němcové, včetně rodinného kruhu či skupiny přátel
a chronologický vývoj tvorby. Viděli jsme zde mnoho originálních dokumentů (fotografie, první vydání knih, osobní
předměty), ale i průřez ilustrátorské a sochařské tvorby, kopie
archivních dokumentů, prosebných lístků, portréty. Samostatným prostorem expozice je historický Jiřinkový sál, v němž
Němcová oslavila svou svatbu a zúčastnila se zde první jiřinkové slavnosti.
V muzeu byly mimo jiné k vidění expozice, které se váží
k bitvě u České Skalice 28. 6. 1866, galerie Julie Mezerové,
galerie Jos. Vondráčka.
Výlet byl zakončen procházkou po České Skalici se zastavením
na kávičku a dortík.
Počasí nám přálo a senioři prožili pěkný sluníčkový den.

Mgr. V. Böhmová, tajemnice SPOZu
(inzerce)

Výše v údolí proti toku řeky Úpy stojí při náhonu mlýn z roku
1773 (A. Rudr) se sousední empírovou budovou mandlu
z 1. čtvrtiny 19. století, socha Panny Marie z roku 1796 a sousoší Babičky s dětmi z roku 1922 (Otto Gutfreund a Pavel
Janák). Ještě výše proti proudu se nachází takzvané Staré
bělidlo z roku 1797 (vybudováno Antonínem Rudrem) s roubenou přední částí a typickou lomenicí.
Areál Státního zámku v RATIBOŘICÍCH je prohlášen
za Národní kulturní památku Babiččino údolí ve vazbě na literární dílo Boženy Němcové. Rozsáhlý přírodně krajinářský
park s přirozenými součástmi v podobě nivních luk podél
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Tip na výlet
Zřícenina hradu Frýdštejn
Frýdštejn je zřícenina hradu ležící v obci Frýdštejn u Malé
Skály v Českém ráji.
První zmínka o Frýdštejně pochází z roku 1385. Hrad byl také
obléhán husity a vystřídalo se tu několik majitelů. V roce 1540
koupil hrad a frýdštejnské panství Jan z Vartenberka, který
Frýdštejn připojil k rozsáhlému vartenberskému panství. Za
účast v odboji českých stavů Vartenberkové ztratili některé
statky včetně Frýdštejna. Panství bylo postupně rozprodáno,
čímž zanikl význam Frýdštejna jako strážního hradu. Hrad
vlastnilo ještě několik majitelů a od roku 1591 byl již neobyvatelný.
Hrad je přístupný od roku 1892, kdy ho od tehdejších majitelů,
knížat Rohanů ze Sychrova, koupil turnovský okrašlovací spolek. V současné době je hrad ve vlastnictví obce Frýdštejn
a postupně jsou značným nákladem prováděny záchranné práce, cílem kterých je zachování hradu alespoň v současné podobě
příštím generacím. Nálezy z doby osídlení hradu, které byly
získány průzkumem, se nacházejí ve sbírkách turnovského
muzea.

obklopena lesem. Zvláštní půvab místa doplňují i části vytesané
přímo do skály. Ideální sídlo pro ježibaby, čarodějnice, skřítky
i loupežníky. Filmaři o místě, kde se natáčela pohádka O princezně Jasněnce a létajícím ševci, prý neváhali ani minutu.
Hrad Frýdštejn byl pro ni stvořen na míru. V předchozích
letech posloužil hrad jako místo pro natáčení filmu Tajemství
hradu v Karpatech.
A kudy na Frýdštejn? Autem od Turnova po silnici E65 na
Malou Skálu až k odbočce na Frýdštejn. Hrad se nachází necelý
kilometr na východ od centra obce a od autobusové zastávky
Frýdštejn, náves. Turistickým zážitkem je zejména přístup
z opačné strany od Malé Skály. Od železniční stanice Malá
Skála na trati č. 030 Liberec-Pardubice je hrad vzdálen tři kilometry po červené značce. Trasa vede přes další skalní hrad
Vranov-Pantheon vrcholovými partiemi Vranovského hřebene,
zvaného též Maloskalský hřeben. Je dlouhý zhruba 2,5 km
a patří mezi nejatraktivnější oblast Českého ráje.
První zmínky o gotickém hradu jsou z let 1422 a 1425, kdy jej
vlastnili Valdštejnové. Původní hradní budovy byly vesměs
dřevěné, proto se prakticky nic nedochovalo. Jsou vidět pouze
zářezy pro trámy a sklepení vytesaná do skal. Tomuto hradu
se také dříve říkalo Dřevěné skály. Ačkoli byl hrad na skalách,
měl v předhradí vlastní studnu hlubokou přes 70 m. Hrad byl
dlouhý 400 m a byl považován za nejdelší a nejkomplikovanější
skalní hrad u nás. Na nejvýchodnějším okraji hřebene, na
strmém skalním výběžku je ve výšce 55 m vyhlídka Zahrádka,
ze které je nádherný pohled do údolí Jizery a na protilehlý hřeben Suchých skal.
Zdroj: www.kudyznudy.cz, www.hrady.cz

Okolní akce
Hrad Frýdšejn dominoval svému okolí, jak směrem k Hodkovicům, tak zejména do údolí Jizery, kudy vedla stará cesta z Turnova k severu a procházela vískou Frýdštejnem původně
nazývanou Zásada, v níž býval poplužní dvůr, zajišťující základní obživu obyvatelům hradu.
Kudy se do hradu chodilo, není přesně známo. Patrně vpravo
od věže přízemím vlastního paláce, příbytku hradního pána.
Vzhledem k tomu, že v hradě bylo málo prostoru, byla celá
tato bariéra provrtána řadou světniček a sklepů vytesaných ve
skále. Za zvláštní pozornost stojí světnička vytesaná jižně od
hlavní věže, kde výklenek ve stěně i oltář naznačují, že jde
o někdejší kapli a prostor, který, jak připomíná letopočet 1691,
byl využíván ještě dlouho po opuštění hradu. Hlavní dominantou je velká hradní věž, postavená na nejvyšší pískovcové
skále, odkud je vidět na celé údolí. Věž je nejlépe zachovalou
částí hradu. Je patnáct metrů vysoká a má devět metrů v průměru, s tloušťkou zdiva až dva metry. Jediný vchod byl v prvním
patře asi šest až sedm metrů nad nádvořím. Hrad Frýdštejn
byl typický skalní hrad, jakých je v této části severních Čech
několik, a svou architekturou patří k nejpozoruhodnějším.
Turistům je otevřen až do 31. října, a to denně od 10 do 17
hodin.
Už jen silueta Frýdštejna splňuje představu úkrytu pohádkových
lumpů a padouchů dokonale. Zřícenina na skalním ostrohu
jako by vypadla z romantických povídek a obrazů. Navíc je
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• Od 1. 7. – 28. 8. 2022 můžete v Kravařích v galerii Infocentra
navštívit dílničky a Výstavu hry a hlavolamy. Více informací:
www.kraverecl.cz
• Od 1. 7. – 31. 8. 2022 si na hradě Valdštejně můžete prohlédnout originální kostýmy z Barrandova k pohádkám natáčeným v Českém ráji. Výstava nese název Z pohádky do
pohádky aneb Jasněnka a Petr Máchal na Valdštejně. Více
informací: www.hrad-valdstejn.cz
• Po celé prázdniny 5. 7. – 26. 8. 2022 je pro vás připraven program v libereckém Centru Babylon Babylonské léto 2022 –
pestrý program ve vodě i na souši. Ochutnávky potápění,
tancování ve vodě, vodní hry a soutěže. Více informací:
www.centrumbabylon.cz
• V prázdninovém čase 1. 7. – 31. 8. 2022 vás čeká na zámku
Sychrov Prohlídka s princeznou, určená především pro rodiny s dětmi – zábavná forma neobsahující odborné informace
o historii. Více informací: www.zamek-sychrov.cz
• Až do 28. 8. 2022 můžete navštívit unikátní výstavu artefaktů
z dob napoleonských válek Jablonné v Podještědí a císař
Francouzů Napoleon I. Výstava je umístěna v Loveckém
zámečku Pachtů z Rájova. Více informací: www.jablonnevp.cz
• 13. 7. od 13.30 hod. proběhne v areálu Lesního zátiší v Brništi
festival Rozkvetlé louky a Honba za pokladem. Těšit se
můžete na Duo Adamis, módní přehlídku Reas Agency, skupiny MAREKs a Vladimír. Pro děti je připravena dobrodružná
honba za pokladem, Honza Popleta, hasičská pěna, skákací
hrady, Adélčin dvoreček, dílničky a další.
Červenec, srpen 2022
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RŮZNÉ
Vzpomínky na Ralsko Run
Nemám rád sobotní vstávání, když si po hektickém pracovním týdnu chcete pohovět v posteli a vyrovnat absenci spánku. Jenže, když se konají zajímavé závody nebo sportovní
happening, na nějaké ranní lenošení není čas. Při loňském
Ralsko Run jsme se překonali, a i když bylo trochu pozdě,
dorazili jsme k aleji, abychom chytili první závodníky. Ralsko
Run si během posledních let vybudovalo svoji tradici, kterou
se organizátoři snaží každý rok inovovat. Loni se poprvé
běžel 5km závod přes oblíbenou vyhlídku Julinka. Byl to
odvážný nápad zavést běžce na ikonické místo, kam se vydávají podralští poutníci nejčastěji, ale vyšlo to parádně.
Dostali jsme s Di úkol udělat provizorní kontrolní bod pod
Julinkou, aby se ti nejaktivnější „stíhači“ neodklonili někam
do lesů. Hekticky a s funěním jsme doklopýtali na avizované
místo, kde se dalo aspoň na chvíli ponořit do lesního klidu.
Než se objevili první běžci, bylo možné zplna hrdla nasát
atmosféru okolních borovic, tu opojnou vůni lesa, která po
chvilce přinese návštěvníkovi nádhernou vnitřní pohodu.
Nad takové okamžiky prostě není. Když se touláte pod Ralskem, téměř vždy lze prožít vzácné spojení s lesním duchem.
Možná i proto mají tyto sportovní trasy křižující přírodu
takový úspěch. Nejde jen o to doběhnout mezi prvními, ale
oblažit svůj organismus tím nejharmoničtějším prostředím.
A tím areál kopce Ralsko rozhodně je.
Během posledních 20 let se stezky vedoucí k hradu i vyhlídce
výborně upravily, zpřehlednily se odbočky k zajímavým
bodům, rozšířila se informovanost. A ejhle, na Ralsko proudí
vesele turisté a běhů se účastní další zvědavci. Ti, kteří do
Mimoně přijedou poprvé, se mohou nejdříve potěšit vranovskou alejí, která je pro začátek závodu opravdu stvořená.
Pak se rozhodnou, jestli se vydají jen k blízké Julince anebo
se rozhodnou stoupat až k hradu. I letos se prý závod připravuje v několika variantách. Dětské závody se mají konat
dokonce v pěti kategoriích podle věku a délky tratě. Vzpomínám si dobře, jak se děti poprvé zúčastnily před 2 lety,
kdy se s velkým vypětím, ale šťastné proběhly alejí. Odměnou
byl vždy silný aplaus v cíli a samozřejmě (nejen sladké) medaile. Pro dospěláky je tenhle zářijový závod vždycky nejsilnější
zkouškou, jak odolala fyzička letním radovánkám, ale je to
i výzva dokázat sobě, jestli chci pokročit v pohybové aktivitě
někam dále. Anebo se jen jednoduše proběhnout v krásné
přírodě, kterou kolem Mimoně můžeme stále nově objevovat.
Letošní 7. ročník závodu Ralská desítka je naplánován na
18. září 2022, více podrobností naleznou zájemci na www.ralskadesitka.cz
David Frei

Jak bojovat se stresem v práci?
Dospělí lidé tráví v práci zhruba jednu třetinu svého života.
Víte, že téměř 60 % všech zaměstnanců trpí v práci stresem?
Stres může spustit například náročnost práce, velké množství
svěřených úkolů, splnění termínů, výše mzdy, šéf, pracovní
kolektiv, pracovní podmínky nebo atmosféra v zaměstnání.
Každý se aspoň jednou za svou pracovní kariéru setkal se
stresem, který souvisí právě s prací…
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Je pracovní stres vážně tak škodlivý?
Určitá míra pracovního stresu je zcela přirozená a lidská.
Každá práce může být stresující. Dokonce i práce, kterou
máme rádi. Mírný stres, související třeba se splněním termínů,
nemusí být až tak škodlivý, naopak může být pro člověka
motivující a vést ho k lepší výkonnosti. Ovšem nic by se nemělo přehánět, hranice mezi tím, kolik stresu je pro člověka
efektivní, a kolik už jej ohrožuje na zdraví, je obtížně rozpoznatelná a snadno se ze stresu může stát obrovský problém.
Pokud stres v práci začne negativně ovlivňovat váš pracovní
výkon, psychické i fyzické zdraví, osobní život či mezilidské
vztahy, je nejvyšší čas s tím začít něco dělat.
Čím se v práci nejvíce stresujeme?
Mezi nejčastější spouštěče pracovního stresu patří podle psychologů zejména odkládání problémů, nadměrné pracovní
zatížení, časová náročnost práce, příliš vysoké požadavky,
workoholismus, špatné pracovní vztahy, nevyhovující pracovní podmínky nebo šikana, tzv. mobbing a bossing.
Jaké mohou být důsledky nadměrného stresu?
Dlouhodobý zvýšený pracovní stres nejen že postupně snižuje
náš pracovní výkon a může vést až k pracovnímu vyhoření,
ale přenáší se i do našeho osobního a rodinného života. Dlouhodobý stres v zaměstnání může přispět i k různým zdravotním a psychickým problémům. Nejčastěji se setkáváme
s bolestí hlavy, nespavostí, poruchou soustředění, nechutenstvím, úzkostí, depresí, oslabenou imunitou, obezitou nebo
srdečními problémy.
Jak si se stresem poradit?
Základem je mít pod kontrolou prevenci. Zajistit si vyhovující
podmínky, ať už se to týká pracovního procesu, lidí kolem,
time managementu, prostředí nebo péče o naše tělo. Stres
nám v podstatě omezuje kontrolu, když jsme ve stresu, nejsme
schopni myslet ani být kreativní. Existuje celá řada jednoduchých opatření, které vám můžou pomoci se stresem účinně
bojovat, a také mu do jisté míry i předcházet.

Online psychologická poradna MOJRA.cz

Řádková inzerce
Prodej
Prodám stádo ovcí – 12 bahnic a 1 plemenného berana. Plemeno Sufolk. Cena dohodou. Spěchá, důvod prodeje je nemoc
chovatele. Tel.: 739 282 173, 603 867 217.
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CO INZERCE
VÁS ZAJÍMÁ

INZERUJTE U NÁS

Za tuto službu zaplatíte:
Celá strana A4 černobíle . . . . . . . . . . .
1/2 strany A4 černobíle . . . . . . . . . . . .
1/4 strany A4 černobíle . . . . . . . . . . . .
1/8 strany A4 černobíle . . . . . . . . . . . .
Celá strana A4 barevně . . . . . . . . . . . .
Celá zadní strana A4 barevně . . . . . . .
1/2 strany A4 barevně . . . . . . . . . . . . .

1 400,- Kč
900,- Kč
600,- Kč
400,- Kč
2 300,- Kč
2 500,- Kč
1 600,- Kč

Uzávěrka pro zasílání příspěvků do zářijového
čísla je 13. srpna 2022
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