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Nový skate park u cyklostezky za Penny
Z obsahu
• Pozvánka na informační seminář pro žadatele o kotlíkové dotace
• Přijatá usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň v roce 2022

Stavby v Mimoni, povolení koupaliště, Mitex a proč se ještě nestaví Lidl?
Stavby v Mimoni se rozběhly již v lednu, a to
díky příznivému počasí. U většiny staveb jsme
tak napřed o několik měsíců. Do konce roku by
se mělo podařit zateplit všechny domy v Mimoni, je to cíl firem, které zateplují. Musím říci, že
při této stavbě vznikly různé komplikace hlavně
z důvodu konfliktu na Ukrajině – především
scházeli dělníci na stavbu. Vypadá to, že si firmy poradily a vše dobře
dopadne. Nyní je zahájena oprava dalších 15 domů a vypadá to, že
to firmy opravdu do konce roku všechno stihnou.
Zahájili jsme dále rekonstrukci v ul. Zahradní, U Nemocnice a ve
Stráni, kde se provádějí přípravné práce pro asfaltování. Vznikly tu
problémy s asfaltováním z důvodu energetické krize a rekonstrukce
asfaltovny v Provodíně, takže v ul. Ve Stráni by se mělo asfaltovat
až 9. května. Také se začne s rekonstrukcí chodníku v ul. Svébořická
a s opravou silnice a parkovišť v ul. Vranovská u koupaliště.
Ve spolupráci s LK a SVS, a. s. začaly stavební práce v ul. Luční
a Hvězdovská, kde se bude měnit kanalizace a vodovody a následně
se opraví povrchy. Letos by se měly začít opravovat ještě ul. Poštovní
a cesta ve Vranově ke Džbánu („trpaslíku“). Zatím a. s. SVS nevysoutěžila firmu, měla by to ale učinit v co nejbližší době, protože
město Mimoň má již dodavatele stavby vysoutěženého.
V průběhu měsíce března a dubna jsme dostali stavební povolení
jak na koupaliště, tak na zástavbu u Mitexu (zatím na kanalizaci
a vodu). Na jaře chceme stavbu koupaliště vysoutěžit a již v létě
začít stavět. Je tu velké ALE – nevíme, jak to bude s cenami za

materiály a jejich dostupností, protože stále probíhá konflikt na
Ukrajině.
Nyní k obchodnímu domu Lidl. Neustále někde čtu, že Lidl v Mimoni
nebude, v podstatě jsme si to vymysleli a jiné podobné nesmysly.
Situace se má tak, že již v prosinci bylo zažádáno o stavební povolení,
to bylo řádně vyvěšeno na úřední desce města Mimoň. Ke stavbě
jsme dostali kladná stanoviska a nebyl žádný problém. Následně se
ozval Liberecký kraj, že je potřeba dodat ještě průzkum ke chráněným
živočichům a vlivu na životní prostředí a stavební řízení se muselo
přerušit. Firma to začala řešit a nyní se již Liberecký kraj vyjadřuje
i k tomu, kolik si oni představují parkovacích míst, proč se zde nedá
vsakovat (i povodí Ohře to vyloučilo a dalo souhlas k vypouštění
dešťových vod do řeky, protože hladina spodní vody je zde 1 metr).
Měl jsem s LK jednání a uvidím, zda to k něčemu vedlo. Jsem opět
konsternován z úřednického šimlu v Liberci. V České Lípě byla
stavba stejného Lidlu v pořádku, v Liberci taktéž stavba stejného
Lidlu v pořádku, avšak v Mimoni problém! Je zajímavé, že u těch
dvou předešlých staveb jim nevadil například počet parkovacích
míst, zatímco v Mimoni vadí? Firma Lidl to aktuálně řeší a uvidíme,
k čemu se doberou. Myslím si, že vše dobře dopadne a řízení o stavebním povolení se opět rozeběhne. Jinak pro představu na tomto
místě stály dříve domy a je to zbořeniště. Já bych to ještě pochopil,
kdybych zastavoval zemědělskou půdu, ale zbořeniště? Musím
k tomu ještě dodat, že se nedivím, že v České republice nelze nic
postavit rychle a scházejí zde i byty.
Petr Král, starosta města Mimoň
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PŘIJATÁ USNESENÍ
3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň konaného
dne 24. března 2022 v DKR Mimoň
od 16.30 hodin
Z22/27
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města Mimoň zvolilo tyto ověřovatele zápisu:
p. J. Berana a Mgr. J. Jirůtku.
Hlasování: pro 12, nehlasovali 3, nepřítomni 2
Z22/28
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) Odkoupení č. pozemků pod komunikací, lokalita Sokolská
5) Forma užívání areálu, TJ Jiskra, dar na provozní náklady
6) Bezúplatný převod Hvězdovské ulice
7) Plnění programu rozvoje města Mimoň v r. 2021
8) Rozpočtové změny:
a) ZR č. 2 – dar Kompakt, spol. s r. o.
b) ZR č. 6 – firewall
c) b) ZR č. 7 – opatření k energetickým úsporám
9) Zápis z jednání kontrolního výboru
10) Zápis z jednání finančního výboru
11) Kontrola plnění usnesení
12) ZR č. 8 – Ukrajina
13) Diskuze
Hlasování: pro 15, nepřítomni 2
Z22/29
Odkoupení části pozemků pod komunikací,
lokalita Sokolská
Zastupitelstvo města Mimoň dle důvodové zprávy schvaluje:
a) odkoupení části pozemku p. č. 1055 o výměře 61 m2 (podle
geometrického plánu č. 2369-1324/2020 označená parcelním číslem 1055/2) v k. ú. Mimoň ze společného jmění
manželů L. a L. K., Mimoň, za cenu 350 Kč/m2 a
b) odkoupení části pozemku p. č. 1053 o výměře 5 m2 (podle
geometrického plánu č. 2369-1324/2020 označená parcelním číslem 1053/2) v k. ú. Mimoň z podílového vlastnictví pí J. K., T a pí J. E. S., Praha 4, za cenu 350 Kč/m2
a
c) kupní smlouvy na odkoupení částí pozemků parcelní
čísla 1055 a 1053 v k. ú. Mimoň v předloženém znění a
d) ukládá starostovi města kupní smlouvy, které jsou přílohou tohoto usnesení, podepsat.
Hlasování: pro 15, nepřítomni 2
Z22/30
Forma užívání areálu, TJ Jiskra, dar na provozní náklady
Zastupitelstvo města Mimoň dle důvodové zprávy
a) bere na vědomí záměr dát do výpůjčky nemovité věci
v bývalém areálu TJ Jiskra, a to tyto nemovité věci v k. ú.
Mimoň:
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– část pozemku parc. č. 1530/11 - část uvnitř oplocení
– pozemek parc. č. 1620, jehož součástí je budova bez čísla
popisného nebo evidenčního a tuto stavbu
– pozemek parc. č. 1621 – hlavní fotbalové hřiště,
– pozemek parc. č. 1622, jehož součástí je budova bez čísla
popisného nebo evidenčního – tribuna,
– pozemek parc. č. 1623 - vyjma vedlejšího hřiště na házenou
a volejbal
– část pozemku parc. č. 1624, jehož součástí je budova
s číslem popisným Mimoň IV, č. p. 284, stavba občanské
vybavenosti – část ve které jsou umístěny šatny
– pozemek parc. č. 1631/3 a parc. č. 1638/3 – hřiště s umělou
trávou
Tělovýchovné jednotě Jiskra Mimoň, z. s. Mimoň IV 284, 471
24 Mimoň, IČ 46750657 na dobu určitou 10 let za účelem zajišťování činnosti TJ Jiskra Mimoň, a to pro tréninky a zápasy
v určené dny a hodiny, za podmínek uvedených v návrhu výpůjční
smlouvy (vlastní výpůjční smlouvu schválí Rada města Mimoň)
a
b) schvaluje poskytování daru Tělovýchovné jednotě Jiskra
Mimoň, z. s. Mimoň IV 284, 471 24 Mimoň, IČ 46750657
z dotačního fondu města Mimoň na úhradu účelně a s péčí
řádného hospodáře vynaložených provozních nákladů
spojených s povinnostmi vyplývajícími z výše uvedené
výpůjční smlouvy po dobu 10 let s tím, že přesná částka
bude každoročně vyčíslena a poté schválena zastupitelstvem města.
Hlasování: pro 14, zdržel se 1, nepřítomni 2
Z22/31
Bezúplatný převod Hvězdovské ulice
Zastupitelstvo města Mimoň souhlasí s bezúplatným převodem
komunikace č. 26830 z Mimoně do Hvězdova v úseku od křižovatky Hvězdovská x Svébořická až po ceduli konec obce Mimoň
vč. p. p. č. 2890, 3030 a části p. p. č. 3800 (staničení do km 1,057)
mezi Libereckým krajem a městem Mimoň, za podmínky, že
součástí návrhu darovací smlouvy bude finanční příspěvek městu
Mimoň na opravu této komunikace dle skutečných nákladů.
Ukládá ORM informovat KSSLk a Liberecký kraj o schválení
záměru uzavřít darovací smlouvu na převod komunikace č. 26830
ve výše uvedeném úseku.
Hlasování: pro 15, nepřítomni 2
Z22/32
Plnění programu rozvoje města Mimoň v r. 2021
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí předloženou zprávu
o plnění Programu rozvoje města Mimoň jeho návrhové části
a schvaluje aktuální znění Programu rozvoje města na roky
2019–2029.
Hlasování: pro 14, zdržel se 1, nepřítomni 2
Z22/33
ZR č. 2 – dar Kompakt, s. r. o.
1) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu
č. 2 – přesun finančních prostředků ve výši 80 000 Kč
v Dotačním fondu na poskytnutí finančního daru z rozpočtu
města Mimoň dle důvodové zprávy a přílohy č. 1.
2) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje poskytnutí finančního daru z rozpočtu města ve výši 80 000 Kč společnosti
Kompakt, spol. s. r. o., Jiráskova 1424, 290 01 Poděbrady,
IČ 495 51 027, na projekt „Sociální vůz pro Sociální služby
města Mimoň“, schvaluje uzavření darovací smlouvy a ukládá
starostovi města smlouvu podepsat.
Hlasování: pro 15, nepřítomni 2
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Z22/34
ZR č. 6 - firewall
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 6 –
navýšení výdajů spojených s pořízením brány firewall
o 202.000 Kč dle důvodové zprávy a přílohy č. 1.
Hlasování: pro 15, nepřítomni 2
Z22/35
ZR č. 7 - opatření k energetickým úsporám
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 7 –
snížení kapitálových výdajů ve výši 2 215 000 Kč a navýšení kapitálových výdajů o 2 215 000 Kč na akce vedoucí k energetickým
úsporám dle důvodové zprávy a přílohy č.1.
Hlasování: pro 14, nehlasoval 1, nepřítomni 2
Z22/36
Zápis z jednání kontrolního výboru
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápis z jednání
kontrolního výboru ze dne 16. 3. 2022, který je přílohou důvodové
zprávy.
Hlasování: pro 15, nepřítomni 2
Z22/37
Zápis z jednání finančního výboru
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápis z jednání
finančního výboru ze dne 21. 3. 2022, který je přílohou důvodové
zprávy.
Hlasování: pro 15, nepřítomni 2
Z22/38
Zpráva o kontrole plnění usnesení
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje Zprávu o kontrole plnění
usnesení, která je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 15, nepřítomni 2
Z22/39
ZR č. 8 - Ukrajina
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 8 –
navýšení výdajů spojených s pomocí válečným uprchlíkům
z Ukrajiny a navýšení financování o 500 000 Kč dle důvodové
zprávy a přílohy č. 1.
Hlasování: pro 15, nepřítomni 2
Petr Král, starosta města
Jaroslava Bizoňová, místostarostka města

100 let od obnovení
Pašijových her v Mimoni
Pašijové hry mají historicky velmi významné místo v kultuře
města. Vždyť mají třetí nejstarší historii na světě. Ve svém
počátku byly pojímány jako hry ze života svatých a v období
po třicetileté válce se začínaly pozvolna zaměřovat na období
života Ježíše Krista těsně před jeho ukřižováním. Tyto hry
tedy mají od samého počátku křesťanský církevní charakter
a jako takové se prvně měly hrát v Hořicích u Českého Krumlova již ve 13. století a postupně dosáhly velkého rozkvětu.
Během třicetileté války v 17. století zanikly a byly obnoveny
až na rozhraní 17. a 18. století.
Duchovním otcem novodobých Pašijových her v Mimoni lze
označit zdejšího rodáka pana Josefa Tilleho, který při svém
bádání objevil zmínky o prastarých Pašijových hrách v Mimoni a seznámil s nimi Oskara Pradeho, představeného Spolku
pro zkrášlení Božího hrobu. Oskar Prade prosadil konání
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novodobých pašijových her v Mimoni, obnovy se ujal vrchní
berní úředník pan Hanisch a celé divadelní představení zrežíroval a připravil tak, že mohlo být uvedeno 1. dubna 1922
v tzv. Lorinserově tělocvičně. Opakování těchto her se konalo
v roce 1923 a následně bylo ustanoveno, že se budou konat
vždy po pěti letech.
Od listopadu roku 1949 až do roku 1999 se hry neopakovaly
a opět upadly v zapomnění, aby je v roce 2000 a následně
obnovili studenti gymnázia Mimoň, čímž se zachovává dlouhodobá historická tradice Pašijových her v našem městě.
Jaroslava Bizoňová
Výňatek z textu pana Osvalda Honse

Koza z Mimoně opět bodovala!
Mimoňská podnikatelka Kamila Dvořáková, která používá
obchodní název Koza z Mimoně, výrazně uspěla v dubnu na
Výstavě regionálních produktů v Jablonci nad Nisou v soutěži
o nejlepší regionální produkt. Získala 1. místo s dárkovou
sadou zástěry, chňapek a podložky pod hrnec ze své nové
série „Don´t waste – Neplýtvej“. Jedná se o řadu výrobků
s nulovým odpadem při výrobě, takže mají dvojí užitnou
hodnotu. Výstava regionálních produktů proběhla 1.–2. dubna
v Eurocentru v Jablonci nad Nisou souběžně s veletrhem cestovního ruchu Euroregion Tour 2022, takže i město Mimoň
bylo na této akci důstojně reprezentováno. Tuto nejnovější
cenu přidala Kamila Dvořáková k loňskému vítězství v soutěži
Moneta Živnostník Roku – Srdcař 2021 za Liberecký kraj.
A protože Koza z Mimoně nespí na vavřínech, dovoluje si
vás všechny pozvat na další, letošní první, „Odpoledne
s Kozou“, které se koná v neděli 15. května na zahradě v Sokolské 177 v Mimoni u Sokolky. Jedná se o malý řemeslný jarmark, dílničky, mozaikové hrátky, omalovánky, hádankový
kvíz a další zábavné soutěže pro děti i dospělé v netradičním
prostředí soukromé zahrady. Na stejném místě, v 1. patře
domu, se nachází i vloni otevřené „Malé domácí muzeum
životního stylu našich babiček“. V jeho unikátní atmosféře
se přenesete zpátky v čase a připomenete si věci, které si
možná pamatujete ze svého mládí a dětství, ale k vidění jsou
i exponáty z konce 19. století. U stánků řemeslníků se můžete
těšit na keramiku Vlaďky Zborníkové z České Lípy, originální
šperky z Barevného světa šperků Marcely Slávikové, borůvkové koláče zvané Hlaváče, Vesnické dobroty od Jany Kuntošové, Přírodní mýdla Nová radost od Radky Ondruškové
a na výrobky z kozího mléka z Kozí farmy Nový Dvůr. Na
vše bude dohlížet pravá živá česká tmavá koza. Kdo rád sám
tvoří, tak si bude moci vyrobit něco jen svého v tvořivých dílničkách. Koza z Mimoně velmi dbá na kvalitu nabízených
produktů, takže pozvaní řemeslníci jsou opravdu mistři svého
oboru, mnozí mají i certifikáty „Regionální produkt“ a tituly
z různých soutěží, a hlavně jsou to skuteční výrobci toho, co
nabízí. Vstupenkou na „Odpoledne“ je zakoupení některé
z originálních tematických pohlednic Kozy z Mimoně. Výtěžek ze vstupného jde celý na pomoc toulavým kočkám a na
jejich kastrace. Všichni jsou srdečně zváni. Přijďte třeba jen
posedět, potkat se se známými nebo neznámými. K dispozici
je samoobslužný koutek s občerstvením a zahrada, i když
není příliš velká, má různá zákoutí, kde je možné jen tak relaPavel Kounovský
xovat nebo klábosit.
Květen 2022
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OZNÁMENÍ
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Zastupitelstvo města
Další pravidelné jednání je stanoveno na čtvrtek 25. května
2022 v budově „C“ Městského úřadu Mimoň, Malá 181 od
16.30 hodin.

Blahopřání k narozeninám
Přicházíme s gratulací ke krásnému životnímu jubileu, kterého
se v měsíci květnu dožívají naši spoluobčané:
Antonín Bílek
Václav Macák
Miroslav Krejbich
Helena Hamzová
Heda Gregorová
Milada Kurčinová
Přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a hodně pohody.
Vedení města Mimoň a Sbor pro občanské záležitosti

Poděkování
Místní organizace zdravotně postižených v Mimoni velice
děkuje panu starostovi, radě a zastupitelům města Mimoně
za finanční dotaci pro naši činnost – sportovní hry, zájezdy
a rekondice. Bez této pomoci by naše činnost byla velmi omezena.
Za výbor Erich Eichler

Cvičení na mimoňském gymnáziu
Udělejte něco pro své tělo i lepší náladu a přijďte si zacvičit
do tělocvičny mimoňského gymnázia na Letné! Cvičíme 3x
týdně s Jájou.
Pondělí – 19.00-20.00 – bosu
Úterý – 18.00-19.00 – míče
Čtvrtek – 19.00-20.00 – kruhový trénink
Jsme dobrá parta, bude se vám tu líbit!

(inzerce)

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy, Green Shell – typu Araukana
a Dark Shell – typu Maranska. stáří 16–20 týdnů,
cena 199-245,- Kč/ ks.

Prodej: 19. 5. a 30. 6. 2022–14.20 hod.
Mimoň – Benzina – směr Stráž pod Ralskem
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: po–pá 9.00–16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
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COKULTURA
VÁS ZAJÍMÁ
5. setkání historických
a retro kočárků
Spolek historie Mimoňska ve spolupráci s městem Mimoň
a Kulturou Mimoň, příspěvkovou organizací, pořádají
5. setkání historických a retro kočárků, které se uskuteční
tradičně den před Dnem matek, a to 7. května 2022.
POZOR – změna v místě konání. Tentokrát se sejdeme ve
12 hodin v bývalých kasárnách, v ulici U Hřebčína, před Retro
muzeem. Bude zde i registrace. Porota vyhodnotí nejhezčí
outfit z řad dospělých, ale i dětských účastnic. Ocenění obdrží
i účastnice, která přijede z největší dálky. Drobný dárek bude
připraven pro každého účastníka, který přijede s kočárkem.
Po celou dobu konání nám bude hrát reprodukovaná hudba,
Retro muzeum bude otevřené a bude zde možnost zakoupení
kávy či limonády. Účast přislíbila i historická vozidla.
Po 14. hodině se po cyklostezce společně přesuneme do parku
na Zámeckou slavnost, kde bude možnost občerstvení a bude
hrát živá hudba.
Klobouk nebo retro oblečení vítáno. Setkání kočárků se samozřejmě mohou zúčastnit i novodobé kočárky.
Připomínám, že Retro muzeum je otevřené každé úterý od
13 do 16 hodin, nebo po telefonické domluvě. Kdo by se chtěl
setkání zúčastnit a nemá kočárek, může si ho přijít vybrat
a zamluvit. Přijďte si zavzpomínat, v čem jste se vozili vy,
nebo vaše děti. Případné dotazy zodpoví Lenka Špačková,
lenka.fogl@seznam.cz, www.historiemimone.cz
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Miroslav Donutil – Na kus řeči
10. května 2022 v 19 hod., Dům kultury Ralsko
Populární herec, bavič, vypravěč Miroslav Donutil Vás navštíví
se svojí one man show Na kus řeči.
Skvělé historky, nové příběhy a zážitky nám připomenou, co
vše se může přihodit na cestách.
Umělec bude nejen vyprávět své zážitky z natáčení, cest a ze
svého života, ale také bude odpovídat na dotazy diváků.

Taneční zábava pro seniory
Tradiční zábava se koná v Domě kultury Ralsko v Mimoni
dne 11. května 2022 od 15.00 hod. K poslechu a k tanci zahraje
kapela Septima Milana Ševčíka.
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Smokeman zasahuje
Edukativní show o tom jak správně
(ne)topit
Město Mimoň ve spolupráci s Libereckým krajem za přispění
Norských fondů (NF SFZP ČR) připravuje vzdělávací show
Smokeman zasahuje. Tato akce zaměřená na ovzduší se uskuteční dne 18. května 2022 na náměstí 1. máje v 9, 11 a 15
hod. Zároveň v 9 a v 11 hod. bude v Domě kultury Ralsko
přednášet o ovzduší RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D. ze Státního
zdravotního ústavu.
V 16 hod. také v Domě kultury Ralsko proběhne informační
seminář pro žadatele o kotlíkové dotace.

Připravujeme na červen
Výstava „Stromy jako domy“
Městské muzeum, 4. 6. – 28. 8. 2022
Den dětí
Koupaliště Mimoň, 5. 6. 2022
Taneční zábava (nejen) pro seniory
Dům kultury Ralsko, 8. 6. 2022
Muzejní noc
Městské muzeum, 11. 6. 2022
Dny města Mimoň
Náměstí 1. máje, 26. – 27. 6. 2022
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Jak jsme v Mimoni slavili Velikonoce
Na Hromnice jsme odnesli betlém a byl čas připravit oslavy
masopustu. Od masopustu k Velikonocům už je jen krok
a v tom kroku se dá najít spousta krásných a částečně zapomenutých zvyků.
Jeden jsme si díky covidu vytvořili vloni sami a začali jsme
zdobit břízky rozmístěné po Mimoni. Ani na obyvatele Vranova jsme letos nezapomněli. Kdyby se ale nepřipomněli,
kdo ví, jak by to dopadlo?! Pravdou je, že v letošním roce to
obyvatele města nejspíš tolik nebavilo, protože břízky byly
ozdobeny pomálu, ale některé přeci.
Na smrtnou neděli jsme si řekli, že zimy už bylo dost a je čas
přivolat jaro. Starší žákyně ze ZUŠ Václava Snítila v Mimoni
vyrobily pod vedením Venduly Böhmové slámovou Moranu
a Martina Vítková s kolegy ze Stráže pod Ralskem doprovodila
její cestu k vodě písněmi a halekačkami. A tak jsme 3. dubna
2022 po letech vynesly Moranu. Tuto krásnou tradici zachováme a doufáme, že příští rok se nás sejde daleko víc.

Vítězům jsme 17. 4. na Boží hod velikonoční předali jako
cenu dvě vstupenky na filmové představení dle vlastního
výběru.
Ještě jednou gratulujeme.

Nezapomněli jsme ani na pohyb venku, a proto jsme připravili
naučnou detektivní stezku „Kdo snědl beránka?“ Ta vedla od
muzea podél zámeckého parku a Ploučnice k Infocentru
v Mimoni. Tam se malí i velcí detektivové přesvědčili, zda
mlsouna, který snědl beránka, vypátrali.

Naší největší akcí byly Velikonoce u muzea. Dospělí návštěvníci se zaposlouchali do písní poberounské kapely Třehusk,
zhlédli rukodělné ukázky a také si prohlédli výstavu kraslic
a velikonočních zvyků. Děti si na dílničkách mohly vyrobit
například skleněné šperky, uplést pomlázku, vyrobit píšťalku
z proutí nebo jiné upomínkové předměty. Pro všechny bylo
zajištěno i občerstvení.
Děkujeme všem, kteří se zapojili do našich velikonočních
akcí, užili si zábavu, vyzdobili město a namalovali krásné
kraslice.

Městské muzeum v Mimoni pozvalo návštěvníky na výstavu
velikonočních kraslic a zvyků. Vloni jsme výstavu dokázali
přinést zájemcům pouze on-line, o to víc jich letos do muzea
přišlo.
Kreativci také nezaháleli a vyráběli, zdobili a účastnili se soutěže o nejkrásnější velikonoční vajíčko. Po dobu 3 týdnů bylo
možno odevzdávat vajíčka ve vestibulu městského úřadu.
Zájem byl velký a když se do soutěže zapojil i výtvarný obor
umělecké školy, měli jsme s rozhodováním velkou práci.
Do soutěže se přihlásilo celkem dvaačtyřicet soutěžících.
Všechny kraslice budou vystaveny v mezipatře Městského
muzea v Mimoni.
A kdo tedy zvítězil?
Kategorie:
PIDI lidi
Miriam Mikolášková
MINI lidi
Natálie Dejdarová
MAXI lidi
Zuzana Slavíková
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ZŠ a MŠ Pod Ralskem
Evropský den hudební výchovy
Za účasti žáků mnoha základních škol, základních uměleckých
škol, středních pedagogických škol a kateder hudební výchovy
pedagogických fakult proběhl letos dne 15. března Evropský
den hudební výchovy. Vyučující měli možnost zorganizovat
s žáky jakoukoli formu hudební akce – besídku, vystoupení…
Třídy I. stupně naší školy si pro své spolužáky připravily komponovaný pořad vystoupení třídních kolektivů i jednotlivých
hudebníků, kterých se kupodivu i v dnešní době k naší radosti
najde spousta.
V sólovém podání jsme tak slyšeli zpěv, housle, flétnu i klavír.
Mezi sborovými formacemi jistě zaujali malí muzikanti
s maketami hudebních nástrojů, orchestr zvonkoher či popeláři. Zapomenout nesmíme na špičkové vystoupení kroužku
aerobiku. Smyslem tohoto prvního ročníku, kdy si důležitost
postavení hudby v životě dětí připomněla řada evropských
zemí, byla radost ze společného muzicírování. Přesvědčení,
že hudební výchova neodmyslitelně patří k základním stavebním kamenům školy, vyjádřili naši žáci i závěrečným společným zpěvem a tancem.

Nelze též opomenout ještě jedno příjemné překvapení v podobě chutného občerstvení, které nám naši hostitelé připravili.
Nakonec je potřeba zmínit dle ohlasu žáků, že se jim exkurze
líbila a některé i snad inspirovala k výběru studia technických
oborů.

Mgr. Robert Regnerml
Exkurze do IQ parku v Liberci se 2. B
Vyrazili jsme vlakem do Liberce, abychom se něčemu novému
přiučili, zkusili si cestování a vůbec společnou akci, jelikož
doba tomu dlouho nepřála. Vše jsme zvládli na jedničku.
I s výlukou na trati.
V IQ parku jsme si zkoušeli pokusy s vodou, poznávali lidské
tělo, řešili různé hlavolamy a úkoly… Zkusili si pobyt v nakloněném Titanicu, ležet na hřebíkách jako fakír a plno dalšího… Bylo to moc fajn a společně jsme si užili krásný den.

Mgr. Jana Beranová

Mgr. Radomír Starý
Exkurze na Střední průmyslové škole v České Lípě
Dne 15. 3. 2022 se žáci osmých ročníků, kteří uvažují o dalším
studiu na středních školách s technickým zaměřením, zúčastnili exkurze na Střední průmyslovou školu v České Lípě.
Celá akce byla součástí projektového dne, v němž se žáci
seznámili s chodem této školy a s obory, jež je zde možné studovat. Průvodci žákům byli učitelé průmyslové školy, kteří
je provedli odbornými učebnami (IT, kovárna, CNC obráběcí
stroje, 3D tisk a dalšími). Zároveň měli připravený program
v podobě zajímavých pokusů, např. naprogramování robota,
sestrojení modelu pneumatického zařízení, zvukové jevy.
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Hudební pořad
Poslední den v březnu, to je 31. 3. 2022, se zúčastnili žáci 1.
a 2. stupně naší školy hudebně vzdělávacího pořadu. Navštívila
nás otrokovická cimbálová skupina, která se jmenuje „RÉVA“.
Existence této skupiny je již 27 let. Je známá jak doma, tak
i v zahraničí, např. na Slovensku, ve Francii, v Belgii apod.
Možná jste ji zahlédli v některých filmových pořadech, např.
Šance, Neváhej a toč speciál, Noc s Andělem.
Žáci byli nenásilně vtaženi do světa hudby lidové, vážné
i moderní. Nechybělo vtipné přiblížení hudebních nástrojů,
které představovali jednotliví hudebníci. Prostřednictvím
basy, klarinetu, houslí a cimbálu jsme si vyslechli Smetanovu
Vltavu. Žáci mohli získat cenu za odpověď na hudební otázku.
Na závěr si všichni zvesela zazpívali a zatančili oblíbený hit
od skupiny Mirai „Když nemůžeš, tak přidej“.
Kolektiv ZŠ Pod Ralskem
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Beseda v knihovně
Ve čtvrtek 31. 3. měly druhé a třetí třídy v Městské knihovně
Mimoň besedu se spisovatelkou Ivonou Březinovou, která
vystudovala PF UJEP v Ústí nad Labem obor český jazyk –
dějepis. Její tvorba je určená především dětem od útlého věku
až po dospívající věk.
Paní spisovatelka začala besedu tím, jak se dostala k psaní
knih. Jak to bývá, narodily se jí dvě dcery. A začalo psaní.
Následně nás nechala nahlédnout pod pokličku psaní knih.
Vyprávěla o výrobě knih.
Žákům vysvětlovala různé pojmy s tím spojené. Náměty
a inspirace na psaní příběhů bere z aktuálních témat společnosti nebo témata nadhodí samy děti. Když vzala knihu do
svých rukou a vyprávěla, nadšeně jsme poslouchali. Vzbuzovalo to v nás touhu dozvědět se víc o daném příběhu.
Na závěr byla možnost si nechat podepsat knihu s věnováním.
Byl to nádherný zážitek. Děkujeme knihovně za zprostředkování.

Velikonoční jarmark 12. 4.
V roce 2019 na Vánoce naše škola uspořádala velmi povedený
jarmark. Zpívalo se u stromečku, děti prodávaly své výrobky.
Myšlenka se nám tak zalíbila, že jsme se rozhodli ji zopakovat.
Bohužel situace dlouho společným akcím nepřála. Až teď.
A tak vznikl jarmark velikonoční.
Děti vyrobily v družině, doma nebo ve třídách plno krásných
výrobků. V nabídce byly nejen kraslice, ale také pomlázky,
výzdoba na stůl, něco dobrého na zub, také něco k pití. O kulturu se postarali Matyáš a Barča, žáci 7.B, kteří nám zazpívali
a zahráli s kytarou.
Počasí přálo, na školní zahradě bylo celé odpoledne velmi
rušno. Nálada byla úžasná, užily si to nejen děti, které prodávaly, ale i rodiče, babičky a ostatní návštěvníci.
Všem moc děkujeme za účast a pomoc. Část výtěžku půjde
na dobročinné účely.

Kolektiv učitelek z 2. a 3. tříd ZŠ Pod Ralskem
Smrtná neděle
Dne 3. 4. pořádala Kultura Mimoň akci Vyneseme Moranu.
S žáky jsme se sešli u DK Ralsko, kde průvod začínal. Společně
za doprovodu harmoniky jsme se vydali směrem k Zámeckému mostu, zpívali jsme tzv. halekačky, lidové písně, hráli
na Orffovy nástroje a vyháněli zimu pryč. Na mostě jsme
zapálili Moranu, hodili ji do vody a přivítali jaro. Celou akci
jsme zakončili sladkou tečkou v cukrárně.

Mgr. Lenka Zetová

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

Učitelky z 1. stupně ZŠ pod Ralskem
Březen 2022 ve školní družině
V březnu jsme se dozvěděli, že se chystá na duben velikonoční
jarmark. Utržené peníze půjdou na pomoc těm, kteří to potřebují, a to jsou ukrajinské maminky s dětmi. Tak jsme se pustili
do práce a začali vyrábět.
Pracovali jsme s papírem, s vlnou, s březovými větvemi a práce
nám šla hezky od ruky. Máme ovečky z vlny, zajíce z vlny,
kuřátka a věnce na dveře nebo okna z větví.
Do toho jsme udělali velikonoční výzdobu v chodbě, ať to
máme hezké. Také jsme udělali dárečky pro budoucí prvňáčky,
kteří se tento rok chystají k zápisu.
Četli jsme na pokračování, hráli společenské hry, malovali,
zpívali, a pokud počasí dovolilo, šli jsme ven.
Vychovatelky ŠD
Novinky z MŠ Eliášova
V březnu se šli předškoláci ze třídy Berušek a Motýlků podívat
do 1.tříd ZŠ, aby se seznámili se školním prostředím. Mohli
se posadit do lavic, vyzkoušet si, jak se plní úkoly u tabule,
vybarvit si omalovánku a zkusili si různé hry na předmatematickou představivost.
Květen 2022
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Školáci nám zazpívali písničku, ukázali, jak umí číst, a prohlédli s předškoláky své penály, sešity a učebnice. Plni dojmů
jsme se vraceli zpět do školky.
Tento měsíc všechna oddělení školky navštívila mimoňskou
knihovnu. Zde jsme měli připravený program na téma "Jaro".
Paní knihovnice si s dětmi povídala o jarních květinách, o zvířecích mláďátkách a nakonec si děti prohlédly knížky k tématu
a vybarvily omalovánky zvířátek.
Třída Motýlků se tento měsíc vypravila do Ekocentra v Brništi.
Zde jsme navštívili kravín. Dostali jsme návleky na boty
a mohli vyrazit. Viděli jsme krávy i čerstvě narozená telátka.
Větší telátka si děti mohly pohladit a za odměnu je telátka
olízla. Dozvěděli jsme se, jak se o krávy i telátka starají, co
jedí a jaký z nich máme užitek. Poté jsme se autobusem vrátili
zpět do Ekocentra, kde jsme si společně vyprávěli na téma
"Hospodářství žije". Děti poznávaly zvířátka podle
zvuků. Dozvěděly se, co vše musí umět a vědět moderní zemědělec, aby dokázal pěstovat obilí a pečovat o zvířata. Prozkoumali jsme náš jídelníček a zjistili, odkud pocházejí potraviny.
Nakonec jsme si vyrobili masku kravičky, kterou si mohly
děti odnést domů.

Žáci si také prohlédli zbrusu novou expozici, která je zaměřena
na těžbu uranu na Českolipsku. Na závěr si prošli klášterní
zahradu, ke které patří i amfiteátr, kde tento výlet ukončili.
Tento krásný výlet zařídila paní učitelka Paduchová.

Vojtěch Crha 6. A
V knihovně
Dne 10. 3. 2022 žáci 6. A s paní učitelkou J. Novotnou navštívili
Městskou knihovnu v Mimoni.
S paní knihovnicí si povídali o bajkách. Žáci se dozvěděli, že
za zakladatele bajky je považován Ezop. Bajky byly personifikované, to znamená, že zvířata mají vlastnosti lidí a mluví
jako lidé (např. liška – chytrá a mazaná, želva - pomalá, myš
– malá). Povídali si také o dalších šesti bajkařích, jako například: Jiří Žáček, Karel Čapek, Ivan Krylov, Josef Lada, Jean
de La Fontaine, Rudyard Kipling. Na závěr žáci zhlédli bajku
o Lvu a myši.
Myslím, že se všem návštěva knihovny líbila.

Zuzana Horáčková

ZŠ a MŠ Mírová
Exkurze do České Lípy
Dne 9. 3. 2022 se třída 6. A vypravila na výlet do České Lípy.
Setkali se tam s paní průvodkyní,
která jim vyprávěla o historii města a různé zajímavosti.
Dozvěděli se například o celoměstském požáru v roce 1820,
kdo všechno je vyobrazen na morovém sloupu, co znamená
domovní znamení, co je vyobrazeno na kašně a mnohem více
zajímavostí. Cestou žáci zašli i do Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě a prohlédli si tam různé expozice (jako například Svět hmyzu a pavouků, Svět moří a oceánů, Geologickou
expozici a další).
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Žáci 6. A – Crha, Halasníková, Mojžíšková
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Robotika
V letošním školním roce naše škola poprvé nabídla nejmladším
žákům kroužek robotiky. Žáci pracují s malými robůtky Bee –
Bot, „Včelka“ a pronikají tak do tajů jednoduchého programování. Tento malý robot se umí pohybovat dopředu, dozadu,
vpravo, vlevo a otočit se o 90 stupňů, zapamatuje si až 40 příkazů. Jednoduchým krokovým ovládáním pomocí šipek děti
řeší úlohy, učí se plánovat, rozvíjí svou prostorovou orientaci
a představivost a také odhad vzdálenosti. Učí se logickému
myšlení, vyjadřování svých myšlenek a spolupráci v týmu.
Bee-Bot je zábavná hračka, kterou si děti díky veselému a intuitivnímu ovládání rychle oblíbily.
Mgr. Martina Perutková
Plavecký kurz
Od 15. 12. 2021 žáci prvního stupně speciálních tříd pravidelně navštěvovali bazén ve Stráži pod Ralskem, kde probíhal
kurz plavání. Děti se každou středu na lekce plavání moc
těšily. Užívaly si spolu s plavčíky dovádění ve vodě a vyzkoušely
různé vodní pěnové pomůcky a hračky. Po pár lekcích se už
vody nikdo nebál. Děti byly ve vodě jako rybičky, plavání trénovaly s nadšením a šikovnější z nich zvládly dokonce i skoky
do vody. Na poslední lekci 9. 3. 2022 se z nich staly želvičky,
kapříci a delfíni.
Kolektiv speciálních tříd
Návštěva muzea v Liberci
Konečně pominulo období zákazu výletů, a tak jsme se vydali
15. 3. na náš první velký výlet do Severočeského muzea
v Liberci.
Už cesta vlakem a pěší procházka Libercem byla zážitkem.
Těšili jsme se zejména na přírodovědnou expozici, která nikdy
nikoho z nás nezklamala. Zajímavé bylo poznání náhorní
plošiny Jizerských hor s množstvím rašelinišť a s unikátní
severskou faunou a flórou, rybník, který využívají ptáci, obojživelníci, vážky i další skupiny hmyzu.
Největším lákadlem však byly interaktivní tabule a skrytá
zákoutí.
Překvapením byla i výstava českých sklářů ze sklářských hutí
v okolí Nového Boru. Byli jsme rádi, že jsme poznali i další
výrobky skláře p. Pačinka, autora labutí na našem mimoňském
kruhovém objezdu u Dřevěnky.
Nakoukli jsme do části muzea, kde byla výstava automatofonů.
Nakonec nás tak zaujaly svou nápaditostí a tím, že jsme si
sami mohli na tyto neobvyklé nástroje hrát, že jsme se s nimi
jen těžko loučili.
Chtěli jsme ještě stihnout expozici ,,Liberecké fragmenty“,
která představovala dějiny města Liberce a historii textilního
průmyslu. Zaujal nás nejstarší zvon v Liberci i původní rytíř
ve zbroji z liberecké radnice.
Na závěr jsme se vyfotili u Metelkova pohyblivého betlému
a pak už nás čekal rozchod a odjezd vlakem do Mimoně.
Už se těšíme na další výlety.
Žáci 2. stupně speciálních tříd
Rukodělný kroužek
V letošním roce probíhá pod vedením paní asistentky Bohuslavy Stehlíkové ve speciálních třídách na Letné rukodělný
kroužek pro žáky druhého stupně.
Děti mají možnost rozvíjet své dovednosti, uplatnit své schop-
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nosti a svou představivost při vytváření výrobků. Pracují
s různými materiály. Učí se vyšívat, šít, pracují s korálky, keramickou hlínou, papírem, barvami aj. Z povedených výrobků
mají děti velkou radost.

Kolektiv speciálních tříd
Zprávičky z MŠ Letná a MŠ Komenského
I když byl duben nezvykle studený, nikoho to neodradilo od
uskutečnění naplánovaných aktivit. Veselé velikonoční básničky a písničky naladily děti při dokončování dárečků pro
rodiče, byli jsme se podívat na výstavu v muzeu, některé třídy
z Letné našly po splnění úkolů na konci jarní duhy truhlu
plnou sladkých dobrot, jiné zase musely hledat nápovědy
k buřtíkovému pokladu čarodějnice Kazimíry.
Chtěli bychom také poděkovat vedoucí pošty paní Janecké
za povídání o práci pošťaček a ukázku, jak se posílá pohled.
Díky správně napsané adrese dorazil pozdrav pro paní kuchařku i s podpisy dětí do správné poštovní schránky.
Také strážníci Městské policie Mimoň pod vedením strážníka
Mejstříka odpověděli dětem na všechny otázky ohledně povolání policisty, předvedli výstroj, a dokonce zapnuli a nechali
blikat maják na policejním autě. Děkujeme za splnění klukovských snů.
Mimo obvyklých květnových aktivit, jako je tvoření dárku
pro maminky, delší procházky po městě jako trénink na červnový výlet, pozorné sledování divadla Koloběžka nebo návštěva opravdových školáků na 1. stupni v jejich hodině, si každá
třída připravila nějaký projekt. Nejmenší děti upečou bábovku
pro Karkulku a naučí se dávat pozor na zlého vlka. Starší se
s pomocí lupy vydají prozkoumávat říši hmyzu a postarají se
mu o domečky. Kurník u starších dětí se zaplnil doma vyrobenými slepičkami a kuřátky a v dalším patře si děti zasadily
sazeničky jahod. Než se objeví nějaká úroda, budou potřebovat
spoustu péče a trpělivosti. Jak se o sazeničky správně starat
jim poradí při návštěvě místního zahradnictví.
Teď už jen zbývá po zimě očistit pískoviště, přebrat bábovičky,
nafouknout míče a každé slunečné odpoledne ožijí i školní
zahrady. Po tak dlouhé zimě potřebujeme spoustu sluníčka
všichni.

Kolektivy MŠ
Květen 2022
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Březen na gymnáziu
Soutěže a olympiády
V měsíci březnu proběhlo na naší škole mnoho soutěží. Jedna
z tradičních nese označení Matematický klokan. Soutěž obsahuje mnoho matematických a logických úloh rozdělených
do kategorií dle věku žáků. Letos se soutěže zúčastnilo přes
100 žáků, z nichž někteří dosáhli výjimečně vysokého počtu
bodů.

V pondělí 14. 3. se naši žáci z tercie a sexty zúčastnili krajského
kola olympiády v ruském jazyce. I když byli Nela Strižová
a Marco Nastič ve své kategorii nejmladšími účastníky, vedli
si velmi dobře. Nela se umístila na 3. až 4. místě a Marco hned
za ní na 5. až 7. místě. Výsledky byly velmi vyrovnané. Sextáni
si vedli ještě lépe a obsadili první tři místa. Jarek Frei byl
první (a postupuje do celostátního kola), Radek Trpišovský
druhý a Teodor Böhm na třetím místě.
Ve středu 16. 3. proběhlo v DDM Libertin v České Lípě okresní
kolo olympiády v německém jazyce. Protože se letos školního
kola zúčastnily pouze dvě třídy (sexta a septima), byli do
okresního kola vysláni dva zástupci – D. E. Humpoláková ze
sexty a Adam Macháček ze septimy. Oba naši školu skvěle
reprezentovali – Dorka se umístila na čtvrté pozici a Adam
byl druhý, což znamená, že postoupil do krajského kola, které
proběhne v Liberci koncem měsíce dubna. Děkujeme oběma
němčinářům za vynikající výkon a Adamovi držíme palce
a přejeme hodně štěstí!
Ve čtvrtek 17. 3. proběhlo v DDM Větrník Liberec krajské
kolo Soutěže v anglickém jazyce v kategorii II.B. V této kategorii soupeřili žáci tercie a kvarty víceletých gymnázií. Školních kol se v Libereckém kraji zúčastnilo 168 žáků, v krajském
kole se jich utkalo 22. Naše gymnázium reprezentovala Justýna
Koublová (tercie) a Ondřej Blahovec (kvarta). Justýna byla
sedmá, Ondra patnáctý.
O den později, 18. 3., se sedm našich žáků zúčastnilo okresního kola recitátorské soutěže v Novém Boru. V nejvyšší kategorii žáků 8. a 9. ročníků získal Petr Krob (kvarta) první místo
se svou vlastní básní Svítání a Tereza Schererová krásné třetí
místo s Erbenovou Polednicí. Oba postupují do krajského
kola soutěže, které proběhne v druhé polovině dubna. Za
účast děkujeme i žákyním třídy prima Emě Amrichové, Kamile Dleskové a Pavlíně Slabé a také Justýně Koublové a Marcovi
Nastičovi (oba z tercie) za čas, který věnovali přípravě, a za
vzornou reprezentaci.
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Ve stejný den jako recitační soutěž proběhlo v DDM Libertin
Česká Lípa okresní kolo Soutěže v anglickém jazyce v kategorii
I.B. V této kategorii soupeřili žáci tříd prima a sekunda víceletých gymnázií. Školních kol se na obou gymnáziích českolipského okresu zúčastnilo 20 žáků, z nichž pouze čtyři
postoupili do okresního kola. Naše gymnázium (ve své premiéře) reprezentovali Cao Thi Thai An a Jiří Hanzlík. Anička
byla třetí, Jirka čtvrtý.
V úterý 29. 3. proběhlo na českolipském gymnáziu okresní
kolo olympiády v českém jazyce. Za naši školu se zúčastnili
čtyři soutěžící – v 1. kategorii nás reprezentovaly Terka Řeháková z tercie a Laura Pražáková z kvarty, ve 2. kategorii (střední
školy) soutěžili Dorka Humpoláková ze sexty a Adam Macháček ze septimy. Všem čtyřem zúčastněným patří velké poděkování za skvělou reprezentaci školy – v okresní konkurenci
se rozhodně neztratili (i když do krajského kola tentokrát
nikdo nepostoupil): Laura se ve své kategorii umístila na dělené 5. – 7. pozici, Adam skončil mezi staršími soutěžícími na
7. místě. Ještě jednou díky za reprezentaci našeho gymnázia!
Dělo se ve škole
Díky oblibě počítačové hry Minecraft realizovala kolegyně
Nolová v primě kapitolu Kartografie s jejím využitím. Primáni
museli postavit město Tavodov podle zadané mapy. Mohli si
však ve vymezených plochách vymyslet objekt podle vlastní
fantazie. Vyhovovala jim práce ve skupině, kde mohli zkuše-
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nější hráči poradit ostatním. Druhý úkol byl opačného rázu,
v Minecraftu postavené městečko na pobřeží s přístavem
a majákem bylo potřeba zakreslit do mapy. Ukázalo se, že
problém není použití barev a značek a dodržení pravidel pro
vytvoření mapy, ale výpočet měřítek, který nešel všem. Městečko si primáni mohli zvolit podle svého, proto se objevily
názvy Lesník, Krtečkův ďůlek nebo Milanov. Spoluautorem
projektu byl Mgr. Ondřej Tavoda, poděkování si zaslouží Štěpán Pícha.

laboratorní pláště a rozdělili se na dvě skupiny. První zamířila
do chemické laboratoře a druhá do biologické. V biologické
laboratoři se povedlo vytvořit kalibrační řadu, žáci viděli
buňky nádoru a také stihli izolovat DNA banánu. Ocenili též
možnost vyzkoušet si mikropipety a další profesionální vybavení, díky kterému si na chvíli připadali jako opravdoví laboranti. V chemické části exkurze bylo o poznání hlučněji.
Bouchaly zde bengálské ohně a střelný prach, vyráběla se
sloní zubní pasta, vařilo zlato a pozorovaly se světlušky z amoniaku a oxidu chromitého.

Ve čtvrtek 24. 3. se utkaly týmy tvořené dvěma zástupci z každé
třídy v ALBERT Kvízu, nazvaném po Albertu Einsteinovi –
geniálním vědci, který ne vždy měl na vysvědčení samé jedničky. V tomto kvízu nešlo o ve škole nabyté vědomosti a znalosti, ale o logické uvažování a důvtip. Číst dobře zadání se
vyplatilo i v samotné soutěži.
Vyjeli jsme za vzděláním
Na návštěvu Severočeského muzea a galerie v Liberci se v březnu vydali žáci kvarty. O jejich cestě a cíli více žák této třídy
Petr Krob: „Celou třídou prosvítá ranní slunce, když nám
paní učitelka Vastlová navrhuje výlet do Liberce. Byli jsme
nadšeni, protože každý se mohl uvolnit v klidu přírody i velkoměsta. Za doprovodu „předjaří“ jsem došel na nádraží
v Jablonném v Podještědí. Deset mých spolužáků už čekalo
na zastávce. Brzy pro nás přijel vlak, který nás měl dopravit
do Liberce. Náš plán byl takový: Návštěva Severočeského
muzea a jeho věže a poté návštěva liberecké galerie. Brzy po
výstupu z vlaku jsme se ocitli u Severočeského muzea. Zde
byla výstava mistrného fotografa Josefa Sudka. Tento umělec
mohl pracovat jen levou rukou, protože o pravou přišel po
výbuchu granátu. Po této výstavě jsme šli tvořit obrázky
suchou jehlou. Tato technika byla vymyšlena na jihu Německa
kolem roku 1480. Poté jsme si prohlédli místní expozici muzea.
Lze tu obdivovat hry s barvou v krásných, skleněných vázách
nejen z našeho kraje, ale i z Velké Británie. Další expozici
tvořil třeba nahraný zpěv ptáků spolu s věrohodnými ukázkami našich ekosystémů a biotopů a ukázka geologického
podloží s drahými kameny. Následoval ještě výstup na věž
a poté již návštěva místní galerie.“
Žáci kvinty využili příležitost stát se na jeden den vědcem
a ve středu 30. 3. se spolu s P. Maslenovou vydali na Univerzitu
Jana Evangelisty Purkyně do Ústí nad Labem. Ve středu ráno
se sešli na nádraží v Mimoni. Na univerzitě si všichni oblékli
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Mgr. Jaroslav Balcar

Výtvarný obor ZUŠ V. Snítila Mimoň
informuje
Koncem února se naši žáci zapojili do výtvarné soutěže na
téma „Ptáci v zahradě“, kterou vyhlásil Dům dětí a mládeže
Nymburk. Celkem bylo zasláno 21 prací do třech kategorií.
Ve II. kategorii se na 2. místě umístila naše žákyně Alžběta
Buzková.
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Naši žáci se zapojili do výtvarné soutěže „Požární ochrana
očima dětí a mládeže“, která má dlouholetou tradici, s cílem
zajistit větší osvětu mezi dětmi a mládeží v oblasti nejen
požární ochrany a ochrany obyvatelstva před mimořádnými
událostmi, ale Integrovaného záchranného systému jako celku. Obsahové zaměření tématu pro rok 2022 bylo: „Živelné
katastrofy – náročný úkol pro hasiče“. Na škole byly vyhodnoceny tři nejlepší práce ve dvou věkových kategoriích.
V kategorii ve věku 6–10 let se v okresním kole na 1. místě
umístila Eliška Honsová, na 2. místě Anička Skálová.

Dílo od Elišky Honsová

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.

Dílo od Anny Skálové

V kategorii ve věku 11–15 let se na 1. místě umístila Tereza
Tesařová, na 2. místě Nela Součková, na 3. místě Eliška Čermáková. Všem velice gratuluji. A budu držet palečky v krajském kole.

Dílo od Terezy Tesařové

Dílo od Elišky Čermákové
Pivoňka – Jana Beranová

Odemykání Ploučnice
Koncem března odemkli vodní skauti z Mimoně řeku Ploučnici. Po téměř dvouleté pauze situace dovolila uspořádat tuto
tradiční akci. Počasí nám letos přálo a na vodu vyrazilo téměř
80 členů našeho přístavu. Tradičně se řeka při odemykání
nebo zamykání splouvá z Novin pod Ralskem až ke skautské
loděnici v Mimoni, kde je řeka slavnostně ze zimního spánku
probuzena a vodácká sezóna může začít. Děkujeme všem za
účast a věříme, že vodácká sezona 2022 bude opět v normálu.

Dílo od Nely Součkové
Mgr. Vendula Böhmová
Výtvarný obor ZUŠ V. Snítila Mimoň
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Vydařená březnová benefice
pro Ukrajinu
Když se na konci února začaly do Česka valit davy uprchlíků
z Ukrajiny, i naše město bleskurychle zareagovalo. Veřejná
sbírka věcí se aktivně rozběhla, což se dalo čekat, ale akční
nápad Zdeňka Lorenze uspořádat hudební benefici v mimoňském kině přišel jako blesk z čistého nebe. Uvést rockovou
akci dvěma soubory ze ZUŠ Václava Snítila se sice zpočátku
jevil jako překvapivý tah, který však vyšel na jedničku.
První CHROUSTI se vkusně uvedli netradiční folklórně
laděnou skladbou. Do pětičlenného mladého bandu krásně
zapadl akordeon, kterého kapela používá i v jiných stylových
polohách. V další komornější písni se příjemně snoubil s piánem, největší devízou ambiciózní skupiny je však mladičká
vokalistka Sandra Albertová, která dokázala i zpívat v anglickém jazyce. Čiré nadšení z ní tryskalo při hitovce Marka Ztraceného Dvě láhve vína, která samotná má východoslovanského
ducha a symbolicky k němu dopomohl právě onen skvěle
naladěný akordeon. Celkový dvacetiminutový „chroustí set“
byl ve svém celkovém vyznění ojedinělý, zazněly v něm zajímavé písně, senzací byla čistě vokální Amare terne čave, kterou
zazpíval Kamil Žucha. Sandra ještě bravurně vystřihla coververzi Sami od čím dál populárnější Kateřiny Marie Tiché,
a kytarista přefrčel klasický šlágr Jednou mi fotr povídá od
Ivana Hlase. To bylo na úvod velké překvapení! To D.M.D.
ROCKERS – co asi znamená to první D.M.D? – se pak do
diváků pustili poctivým rockovým zápřahem ve složení zpěvkytara-basa a bicí. A nešetřili vyhraností klasik rockové generace 90. let! Odvážnou Creep od Radiohead vystřídala
vypalovačka American Idiot od Green Day, následující Zombie
od The Cranberries přinutila hodně poslouchat, ale nejvíce
rozruchu vyvolala grungeová klasika Smells Like Teen Spirit
od Nirvany, do které Bára Doubravová za mikrofonem evidentně vložila veškerou svou „dirty“ náladu, za kterou by ji
nebožtík Kurt Cobain mohl složit bez přehánění poklonu.
Tenhle song, když ho kdokoli vezme niterně za své, má prostě
naživo sílu – vystoupení mladých rockerů bylo po zásluze
odměněno bouřlivým potleskem. Na obě kapely může být
Mimoň opravdu hrdá!
Po osmé hodině pak zaburáceli sálem AREA CORE, a to
skvělým post hardcoreovým setem, který se opíral o dvě
kytary a dvoje klávesy. Dominovaly mu tradičně hity Taken
Away from me a Die My Way. Kluci měli tentokrát výrazně
čistší zvuk než na loňském rockáči před Plexis, působili soustředěnějším dojmem než kdykoli předtím, přičemž závěrečný
táhlý song The Hack měl neskutečnou sílu. Vrcholem byl
nakonec 80kový refrén Maybe One Day We Will Be United
z legendárního coveru od Prince Itala Joe a Markyho Marka.
Že má skoro přes 30 let? V podání českolipské party a v rámci
tohoto večera úžasně sedl do atmosféry! Ač bylo diváků
poskrovnu, holt úterý je úterý, i tak byla rocková nálada v sále
Ralsko opravdu pohodová. Ondra Salák s novou technikou
parádně zvučil, na baru se čepoval výtečný Kozel a když na
pódium přilítli kocanovští OVČIE KIAHNE s nekompromisní směsí thrashcoru, punku a rock´n´rollu, bylo vymalováno. Frontman s ikonickými bílými brýlemi nešetřil slovy
na adresu současného ruského imperátora, ve svém vystoupení samozřejmě nezapomněli na své dávné hity Hořím a Haló,
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tady je Luciper! V celkovém hudebním dojmu pak připomínali
NY legendu Anthrax, ani ne stylovým zaměřením, ale častými
rytmickými změnami nálad, a především skvělými vokály
obou kytaristů.

Pecka na závěr? Mladoboleslavští SYNDROM s našlapaným
melodickým zvukem 90. let! Nemohu se zde alespoň kratičce
neohlédnout za jejich debutovým albem. Už úvodní šlapavá
I Wanna hodí posluchače do divokých začátků 90. let, kdy
svět ovládly grungeové orgie. Táhlý melodický hlas zpěváka
Honzy nádherně kontrastuje s dunivou rytmikou a sekanými
kytarami. Lahůdka, kterou kapela naživo dokáže pořádně
rozparádit. Nechybí ani pořádný štěkot na závěr! Kapela hned
skočí na střednětempou Booz Up s kroutivými kytarovými
motivy, které občas vynechá, aby nechala vyniknout vokál
na pozadí bicích. Je tady stonerový nádech. V další pecce
Daylight jsou slyšet ozvěny legendárních Soundgarden, kytary
se převalují odzdola nahoru ve zvláštní symbióze, jakoby krokují a doplňují se s vokálem, který se opět vydává do nečekaných výšek, ale jsou slyšet i řvavé polohy. Album je nacpané
těmito dvouapůlminutovými vypalovačkami jako Joy nebo
Last Minute a od začátku do konce nenechá vydechnout.
Zatímco I Wanna na koncertě v Mimoni zazněla skoro na
závěr, poslední skladba
z alba s názvem You Will
Never Be Inside Me jejich
lahůdkový set zahajovala.
Ač však začali anglickými
písněmi, přehráli u nás
ponejvíce české songy z tři
roky starého singlu V Iluzi.
Jako by se v Mimoni opět po
svém zjevili čeští Stone
Temple Pilots a Pearl Jam.
Frontman Honza lehce vizáží připomínal Pospyho od
grungerů The Scoffers, které
jsme tady viděli před 3 lety;
jeho silně naléhavý hlas se
na pozadí šlapavého rocku
dostal nakonec pod kůži
všem na sále. Hlavně v písních Mír, láska, oheň a Kulka – to
jsou naživo nádherné pocitovky!
Nebýt pracovního týdne, byl by to dokonalý předvelikonoční
rockáč se všemi superlativy. Zbývá dodat, že záznam celé ojedinělé benefice lze najít na youtube kanále Mitel TV.
David Frei
Květen 2022
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Taneční věneček
a reprezentační ples v Mimoni
Hned dvě velké taneční akce za sebou nabídl na konci března
ve svých prostorách Dům kultury Ralsko. Věnečkové zakončení jarních tanečních kurzů se neslo ve znamení shrnutí
všech tanců s novými figurami, a i když probíhalo v rozhodně
volnějším duchu než pravidelné nedělní lekce, nestačili jsme
si vydechnout. A možná jsme ani nechtěli!
Hudbu totiž tentokrát nepouštěl do reproduktorů taneční
mistr, nýbrž ji živě obstarala výborně sehraná kapela Garance
v čele s brilantní zpěvačkou Petrou Klímovou. Pamatuji se
dobře na předchozí ročníky, když jsem v půlce vyhořel díky
únavě z celého týdne, neboť věnečkový večer připadne vždy
na poslední pracovní den, tedy na pátek večer. Naladění na
jiný repertoár, který se liší od písní z výukových lekcí a ve
kterém se s obtížemi rozpoznává ten který tančitelný rytmus,
pak někdy trvá dost dlouho. Ale letošní soaré bylo pocitově
mnohem příjemnější. Po spíše vlažnějším začátku se „garanční“ trio neskutečně rozjelo v energii, šťávu všemu nasadily
svižné songy od ABBA a samotná Petra pak seběhla do sálu
předvést nejsilnější hity, které od ní českolipský posluchač
dobře zná. Takové Boogie boogie zazní pokaždé jedinečně
a ani tentokrát nebylo výjimkou. Všichni účastníci rovněž
poděkovali p. Schneiderovi za vedení uplynulého kurzu, který
proběhl v naprosté pohodě. Za mě jen v průběhu věnečku
chyběla ukázka tanců od samotného mistra, který minule
předvedl se svou chotí bravurní valčík anebo waltz. I tak však
na sále vládla výtečná nálada, a když Petra z Garance zůstala
v druhé půlce zpívat vyloženě mezi námi, nešlo prostě zůstat
v klidu u stolu! Jejím pěveckým vrcholem byla určitě předělávka šlágru od Ennia Morriconeho z klasického westernu
Tenkrát na Západě. Tanečním vrcholem pak byl tradiční folklórní tanec letkiss, který jako vždy svým kolektivním „skočným“ provedením okořenil celkovou atmosféru večera.
Nohy ještě nevychladly, když jsme s manželkou druhý den
vkročili do stejného sálu, abychom si opět zatančili, tentokrát
v rámci městského reprezentačního plesu, který se po dlouhé
covidové pauze opět mohl konat. A to v plné parádě, neboť
výzdoba stolů, židlí a i stropu nad taneční plochou se nesla
v nádherné bílé barvě, která dodala celé akci noblesní plesový
charakter. Stejně jako přivítání růžemi od pana starosty a paní
místostarostky. Ples měl další velmi vydařené atributy: pohotového moderátora Jana Bažanta, originální hudební těleso
Flash Band, perfektní ukázky standardních i latinskoamerických tanců od liberecké školy Smart, bohatou tombolu
i slušnou nabídku jídel na baru. Největší úspěch ale možná
zajistilo v první patře společné focení s originálními rekvizitami z pláže. Kouzelník k našemu stolu v průběhu celého
večera nedorazil, ale to nám nevadilo. Stejně jako vepřová
panenka, kterou prý rychle zkonzumoval břeclavský Flash
band v jedné z úvodních přestávek mezi hraním. Kdybych
měl hodnotit jejich veskrze swingovou produkci, tak rozhodně
vyzdvihnu skvělé zpěvačky. I když měly být původně tři, i ve
dvou se velmi dobře vokálně předvedly, a to především v coververzích Michaela Jacksona. Na najazzlou náladu jeho skladeb
si však bylo třeba zvykat. Ne každému ladila, a ne každý se
chytal po taneční stránce. Nakonec se ale swingové rytmy
daly víceméně vykrýt foxtrotovými kroky, a to i v pomalejších
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pasážích. Když kapela přidala na tempu, dokázali jsme dát
i čaču nebo sambu. Přesto největší úspěch na sále měly nakonec dvě energické polkové skladby. Ty plesovou náladu nádherně obohatily, takže jsme odcházeli po půlnoci příjemně
„utančeni“ a ve velmi dobrém rozpoložení.
David Frei

Ohlédnutí za Velikonocemi
Velikonoční vycházka, kterou pořádal Spolek historie Mimoňska na Velký pátek, nebyla opravdu náročná a vzhledem
k chladnému počasí ani dlouhá. Sešli jsme se ve 14 hodin
u Božího hrobu, začalo to nalezením prvního letošního čtyřlistku a už nás Ing. Šťastný seznamoval s historií Božího hrobu
a tradicí Pašijových her v Mimoni. Nesmělo chybět foto před
tou nejkrásnější magnolií. Pak už cesta na Kalvárii k železobetonovému kříži a altánu po cestičkách tehdejšího městského
parku. Ani cesta ke Getsemanské zahradě se neobešla bez
zasvěceného výkladu našeho průvodce. Dozvěděli jsme se
kdy a kým byla Olivetská hora založena. Magnolií u městského
muzea naše 90 minutová vycházka začala a v Getsemanské
zahradě, kde roste také krásná magnolie, velikonoční vycházka
skončila.

I letos pořádal Spolek historie Mimoňska tradiční velikonoční
výstup na věž kostela sv. Petra a Pavla v Mimoni. Konal se za
slunečného, ale studeného větru. P. Janečková se svojí rodinou
a Ing. Šťastný každému zájemci o historii vyprávěli zajímavosti
o zvonech a věži. V 16 hodin se zavřela vrata kostela a zájemcům se otevřou zase o svátcích vánočních. Děkujeme každému, kdo přispěl dobrovolným příspěvkem a částku 1 020 Kč
jsme předali panu faráři Cenkerovi.
Částka bude použita na opravu soch v mimoňském kostele.
www. historiemimone.cz

Lenka Špačková
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CO VÁS
RŮZNÉ
ZAJÍMÁ
HASIČI RADÍ OBČANŮM
Při parkování pozor na požární
nástupní plochy!
Parkování zejména v centrech měst nebo na sídlištích a v jejich
okolí je velký problém. Parkovacích míst je málo a počet automobilů neustále roste. V každodenním boji o místo vyhrává
ten, kdo dřív přijede. Na problematiku „špatného“ parkování
upozornil již v roce 2016 Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje projektem 3 metry k životu – Když jde o život,
přeparkovat nestihnete! V roce 2019 se k projektu připojil
i Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje. Projekt dlouhodobě cílí především na slušné řidiče a řidičky, kteří si neuvědomují možný dosah svého jednání při nesprávném parkování
a pouze opakují zažité vzorce chování. Hasiči tak upozorňují
na potřebu dostatečného prostoru pro průjezd mobilní požární techniky a jejího ustavení při provádění záchranných prací.
S velkými problémy se opakovaně setkávají hasiči na sídlištích
budovaných především v 70. a 80. letech 20. století, kde jsou
nástupní plochy pro požární techniku často neoznačené
a v řadě případů nepřístupné.
A co to vlastně nástupní plocha pro požární techniku je, a jak
se pozná?
• Nástupní plocha slouží pro ustavení požárních vozidel
v takové vzdálenosti od objektu, aby bylo možné např. využití
výškové techniky k záchraně ohrožených osob, případně
provedení požárního zásahu z vnější strany budovy.
• Nástupní plocha musí navazovat na přístupové komunikace,
mít šířku nejméně 4 m, musí být odvodněna a zpevněna.
Nástupní plochu lze zatravnit nebo jiným způsobem upravit
její povrch, pokud bude zajištěna její funkce.
• Nástupní plocha musí být označena dopravní značkou
„Zákaz stání“ s dodatkovou tabulkou „Nástupní plocha pro
požární techniku“.
• Nástupní plochu je možné využít k jiným vhodným účelům,
které nebudou bránit příjezdu a ustavení požárních vozidel
(např. chodník pro pěší, obslužná komunikace, manipulační
plocha), ale nesmí být využívána k parkování nebo odstavení
vozidel.

V praxi se hasiči také často setkávají s vozidly zaparkovanými
tak, že znemožňují čerpání vody z nadzemních a podzemních
hydrantů. Veškeré tyto nešvary vedou k omezení podmínek
pro rychlé zdolání požáru a pro záchranné práce. Než příště
zaparkujete, vzpomeňte si na tyto řádky, myslete na život
svůj, svých blízkých a sousedů a pomozte správným parko-
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váním složkám integrovaného záchranného systému při
záchraně života, zdraví a majetkových hodnot. Nezapomeňte!
Štěstí přeje připraveným!
kpt. Mgr. Michaela Stará, HZS Libereckého kraje

VČELKA sociální služby, o. p. s.
a Domácí péče na Českolipsku
a Novoborsku
Společnost byla založena v roce 2010 a působí v osmi krajích
ČR. VČELKA sociální služby, o. p. s. poskytuje služby na Českolipsku a Novoborsku již třetím rokem. Kancelář střediska
naleznete na adrese: Pivovarská 3157, 470 01 Česká Lípa.
Společnost Včelka sociální služby je registrovaným poskytovatelem terénních služeb. Jejím hlavním cílem je poskytovat
terénní sociální služby tak, aby klienti mohli co nejdéle zůstat
ve svém přirozeném prostředí, a mohli udržovat sociální
vazby se svým okolím. Pomoc, podpora a péče vychází z individuálních potřeb klientů, zaměřuje se na podporu jejich
samostatnosti a neprohlubuje závislost na sociální službě.
Včelka sociální služby poskytuje: pečovatelskou službu,
osobní asistenci a sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením. Aby bylo možno zajistit
v domácím prostředí plný komfort klienta, jsou služby poskytované v případě osobní asistence nepřetržitě a v případě
pečovatelské služby celoročně včetně sobot, nedělí a svátků
v intervalu od 6.00 do 22.00 hodin. Služby jsou poskytovány
v přilehlých městech a obcích ve vzdálenosti do 20 km od
České Lípy.
Tým Včelky je složen z terénních pracovníků v sociálních
službách, kteří klientům pomáhají s osobní hygienou, s oblékáním a svlékáním oblečení, s přípravou a podáním jídla
a pití, se zajištěním chodu jejich domácnosti. Dále nabízíme
také podporu a pomoc při procvičování paměti a dalších kognitivních funkcí (koncentrace, pozornost, rychlost myšlení,
řečové funkce, schopnost učinit rozhodnutí, schopnost pochopení informací), nácvik jemné motoriky, procvičování dolních
končetin a pomoc při nácviku chůze.
V případě zájmu o naše služby kontaktujte sociální pracovnici
na tel. čísle 601 569 857 nebo na e-mailové adrese:
ekrtova@pecevcelka.cz
Dále poskytujeme domácí péči, která zahrnuje zdravotní
terénní služby. Služba je hrazená zdravotními pojišťovnami.
Zajištujeme léčebné rehabilitace, odběry krve, aplikace injekcí,
péče o rány, infusní terapie, paliativní péčí, péčí o stomie,
enterální sondy a mnoho dalšího.
V případě zájmu o služby Domácí péče kontaktujte vedoucí
Domácí péče paní Marii Heřmánkovou, na tel. čísle
601 152 729 nebo na emailové adrese: hermankova@pecevcelka.cz.

Řádková inzerce
Různé
Hledám firmu, společnost, anebo fyzickou osobu – vydavatele,
ke komerčnímu využití mé tvorby (30. let: kresl. humor). Tel.:
704 526 152.
Květen 2022
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Tip na výlet
Skleněná zahrada Jiřího Pačinka
Dnešní pozvánka na výlet je tak trochu ojedinělá. Jedná se
o široko daleko vyhlášenou sklárnu Jiřího Pačinka v Kunraticích u Cvikova. Sklářské umění je již od nepaměti součástí
historie Libereckého kraje, a právě v Kunraticích, v dílně Jiřího
Pačinka historie skla pokračuje a vy se můžete sami přijet přesvědčit, jak sklo mistrům sklářům tančí pod rukama.
Jeden z nejvýznamnějších současných uměleckých sklářů
evropské a zároveň světové scény dává nahlédnout do své
sklárny, která vznikla rekonstrukcí staré strojní a traktorové
stanice a byla otevřena v roce 2015 přímo vedle tamního kostela.

Příběh značky Pačinek ale začíná daleko dříve, konkrétně
v 90. letech minulého století, kdy Jiří Pačinek jako sklářský
novic přišel po svém vyučení na sklářském učilišti v Novém
Boru do sklárny v Chřibské – sklárny, která byla letopočtem
svého založení roku 1414 nejstarší na světě. Zde se postupně
zdokonalil v technice tzv. hutního skla a zkušenosti poté zúročil
a nadále prohluboval jako mistr dílny v legendární umělecké
sklárně Ajeto Lindava, kterou spolu s Petrem Novotným, architektem Bořkem Šípkem a svými spolupracovníky pomáhal
budovat a založit v roce 1994. Zde měl možnost a čest pracovat
s největšími umělci, architekty a designéry své doby, což ho
předurčilo a zároveň inspirovalo k vyprofilování a založení
vlastní umělecké značky Pačinek Glass, která je v současnosti
významným aktérem na světové sklářské scéně.
Součástí sklářského areálu v Kunraticích u Cvikova není jen
tradiční huť, kde může návštěvník pozorovat práci mistrů
ruční výroby z opravdu minimální vzdálenosti, případně si ji
na požádání a za poplatek vyzkoušet, ale také brusírna, kde
se výrobky opracovávají opět tradičními metodami, dále prodejní galerie moderního skla a v neposlední řadě také unikátní
Křišťálová zahrada, která prezentuje umělecké sklo přímo pod
širým nebem. Zahrada je dílem světově uznávaného skláře
Jiřího Pačinka, stejně jako Křišťálový chrám v kostele Povýšení
sv. Kříže, který s jeho sklárnou sousedí.
Zatímco práci sklářů je možné obdivovat v pracovních dnech
a příslušných otevíracích hodinách, zahrada je přístupná celoročně, bez jakéhokoliv objednání či vstupného.
Procházku Skleněnou zahradou Jiřího Pačinka si při své návštěvě sklárny rozhodně nemůžete nechat ujít! Magické rostliny
všech tvarů, barev a velikostí, instalované přímo mezi živými
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rostlinami, nikde jinde nenajdete. Dopřejte si trochu relaxace
a přijďte se kdykoli během dne podívat na kouzelnou podívanou, neboť zahrada vypadá jinak za ranního rozbřesku,
v poledním slunci, či v paprscích západu. Stejně jako ve světle,
tak i v různých ročních obdobích střídá zahrada svoji podobu.
Ohromí vás na jaře, kdy se probouzí příroda a vše pučí, v létě,
když na skutečné i skleněné květy sedají motýli, na podzim,
kdy se barvy ze skleněných rostlin přenáší na okolní keře
a stromy, a v zimě, kdy jsou skleněné listy a poupata obaleny
vrstvou námrazy a ledu.
Herba crystallus, Serpenta multichroma, Columna ledum
nebo Kunraticia lucida. Žádnou z těchto exotických květin
nenajdete nikde jinde na světě než právě ve Skleněné zahradě.
A to není vše! Čeká zde na vás i skleněné květinářství – Zahrada
Pačinek, kde si můžete vybrat jakoukoliv květinu či rostlinu
a odvést si ji domů a udělat si vlastní skleněnou zahradu.
Pokud si nevyberete, vyrobí pro vás na zakázku květinu podle
vašich preferencí.
A že už jste se na zahradu byli podívat? To vůbec nevadí! Na
zahradě se stále pracuje a každoročně se v ní objevují další
nové exponáty. Přibyly i nové lavičky, a dokonce nová možnost
pro zájemce o ubytování. K němu slouží malý dřevěný domeček
(maringotka), který sousedí přímo s touto naprosto jedinečnou
zahradou.
Takže tatínkové a maminky, pokud chcete, aby vaše ratolesti
pustily mobily a začali koukat kolem sebe, udělejte si výlet do
Lindavy nebo do druhé sklárny pana Pačinka v Kunraticích.
Fotografie ani zdaleka nevystihují krásu a eleganci originálu.
Zdroj: www.kudyznudy.cz, www.liberecky-kraj.cz

Okolní akce
3. 5. 2022 v KD Crystal v České Lípě se od 19.00 hod. představí
legendy Petr Kostka a Carmen Mayerová v konverzační
komedii s překvapivými zvraty OSCAR PRO EMILY. Více
informací: www.cl-kultura.cz
15. 5. 2022 v KD Crystal v České Lípě můžete od 19.00 hod.
zhlédnout nejslavnější české drama bratří Mrštíků MARYŠA.
Více informací: www.cl-kultura.cz
18. 5. 2022 se na hradě Lipý od 19.00 hod. uskuteční koncert
MICHAL PROKOP TRIO. Více informací: www.cl-kultura.cz
Do 29. 5. 2022 probíhá ve Vlastivědném muzeu a galerii v České
Lípě výstava černobílých fotografií Vladimíra Štěpánského
OTISKY Z NEGATIVŮ. Více informací: www.muzeumcl.cz
Pouze do 31. 5. 2022 v Centru Babylon v Liberci trvá největší
výstava svého druhu ve střední Evropě TAJEMNÁ INDONÉSIE. Koncepce výstavy myslí na všechny věkové skupiny,
je vhodná pro dospělé i děti. Expozice odhaluje taje Nové Guineje, Indonésie, Pacifiku i Šalamounových ostrovů.
Více informací: www.tajemnaindonesie.cz
Do 27. 7. 2022 můžete na Klinice Dr. Pírka v Mladé Boleslavi
zhlédnout unikátní výstavu ROZMARNÉ CESTY JIŘÍHO
MENZELA věnovanou pracovnímu i soukromému životu
této světové osobnosti
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Když běžný lékař nepomůže:
Psychosomatika u dětí
Všechny maminky to znají, ten pocit strachu a bezmoci,
kdy jejich dítě něco trápí. Své ratolesti pak svěřujeme do
rukou lékařů či léčitelů. Ale co když na nic nepřijdou? Co
když opakovaná nachlazení, bolesti bříška nebo hlavy nebo
i vážnější problémy nemají fyziologické vysvětlení? A pokud
ho mají, tak proč takové nepříjemnosti trápí zrovna Vaše
dítě? A pokud zvažujete, zda není možné, že Vaše dítě simuluje, věřte, že u dětí je mnohem častější psychosomatizace.
U dětí se somatizace objevuje velmi často. Uvádí se, že
častěji než u dospělých. Děti ještě nejsou tak zdatné ve
slovní zásobě a nemají tolik zkušeností, proto své problémy
nedokážou vyjádřit slovně, tím pádem se projeví na těle.
Děti také neumí zpracovávat negativní pocity a emoce,
nemůžeme tedy čekat, že si hravě poradí se stresem, úzkostí
či negativními myšlenkami.
Může se stát, že ani opakované návštěvy lékaře a předepisované léky nezabírají a dítěti se problémy v různých podobách stále vrací. V takové situaci je vhodné zvážit návštěvu
psychosomatika. Takového odborníka nebude zajímat jen
fyzický stav, ale člověk jako celek. Bude se zajímat o životní
příběh dítěte, o všechny aspekty, které mohou aktuálně
ovlivňovat jeho psychiku a zdraví, o jeho pocity a nálady.
Nebude se zajímat jen o zahnání příznaků, ale bude hledat
prapříčiny neduhů dítěte.
Konkrétní problémy dětí a možné příčiny
Příčiny a reakce na různé situace jsou velmi individuální,
pojďme se podívat na ty nejčastější:

Onemocnění srdce a cév
Tato onemocnění mohou být způsobována úzkostmi, které
plynou z příliš vysokých nároků od rodičů nebo učitelů,
děti pak chtějí za každou cenu splnit očekávání, ale někdy
to je nad jejich síly.
Kožní onemocnění
Zde je to jednoduché. Problémy s kůží mohou symbolizovat
neukojenou touhu po dotecích. Kůže nám zprostředkovává
kontakt s okolím, proto je jejím prostřednictvím vyjadřován
jeho nedostatek.
Psychologická poradna MOJRA,
www.mojra.cz

Bolest hlavy
Ta je u dětí častá. Pokud se na ni podíváme z pohledu psychosomatiky, objevuje se u dětí, které hluboce touží po ocenění, jsou akční a jen tak neumí odpočívat a zkrátka
vypnout. Mají toho takzvaně „plnou hlavu“. Bolest může
být vzkazem, že by si dítě už opravdu mělo odpočinout.
Kašel a další nemoci horních cest
U těchto dětí je možné, že málo projevují emoce, především
hněv, což následně kompenzují kašlem. Pokud dítě prožívá
negativní emoce, dech je mělčí, úzkost s sebou pak přináší
nepravidelné a povrchní dýchání. U chronického kašle se
může vyskytovat závislost na matce či rodinné konflikty.
Zácpa
Tento problém se může vyskytovat u dětí s úzkostí, s depresí
nebo v sociální izolaci. Dítě tím může vyjadřovat potřebu,
aby se o něj někdo staral a měl ho rád. Může to být také
reakce na rozchod rodičů, dítě to vyloženě „nemůže strávit“.
Časté škytání
Může se objevovat u dětí, jejichž rodiče se k nim často chovají nepředvídatelně, tedy jednou velmi pozitivně a pak
najednou velmi negativně, například střídání přílišné přísnosti a velké benevolence, to v dítěti vyvolává obrovský
zmatek a nejistotu, co přijde.
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PRONÁJEM BYTŮ
Pronajmu zrekonstruovaný byt
1+kk v Mimoni.

Jedná se o kompletně zrekonstruovaný, nezařízený byt s kuchyňskou linkou a vestavěnými spotřebiči. Mám zájem pouze o slušné,
pracující a bezproblémové nájemníky. Možnost parkování ve
dvoře. K dispozici zahrada.

Volejte 777 940 743
Květen 2022

21

INZERCE

22

Květen 2022

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

CO VÁS
INZERCE
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
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