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Opravy komunikací na dolním Sídlišti pod Ralskem
Z obsahu
Informace z Mimoně a okolí
pravidelně v našem vysílání

• Rozpočet města Mimoň na rok 2020
• Pozvánka na reprezentační ples města Mimoň
• Z našich škol a školek

S novým rokem
Určitě dobrou zprávou pro občany města je,
že jsme již na začátku nového roku, stejně
jako v loni, připraveni zahájit investiční akce
v rámci rozpočtu schváleného v závěru roku
předcházejícího. Itoto určitě přispělo k tomu,
že se nyní, při hodnocení objemu v roce 2019 realizovaných
investičních akcí, včetně rozsáhlých oprav komunikací, dostáváme k úctyhodnému číslu cca 76 mil. Kč. Z celkových výdajů
činily tak výdaje na investice a velké opravy komunikací cca
58%. (V České Lípě představovaly kapitálové výdaje v roce
2017 – 29% výdajů rozpočtu, v roce 2018 – 37%. V Novém
Boru v roce 2017 – 23%, v roce 2018 – 9 % celkových výdajů
a např. v Doksech: v roce 2017 cca 38%, v roce 2018 39%.) Při
projektové přípravě takovéhoto objemu investic se nám také
velmi osvědčilo spojit vlastní zpracování projektu s vedením
stavebního řízení, včetně zajištění všech potřebných povolení.
V důsledku tohoto opatření došlo k zrychlení schvalovacích
procesů, k snadnějšímu vypořádání se s připomínkami ze strany

dotčených orgánů a v neposlední řadě k lepší vymahatelnosti
kompenzace nákladů spojených s nápravou projekčních chyb.
Pro letošní rok jsou naplánovány výdaje v rozsahu ,,pouhých“
66 mil. Kč (tedy o něco nižší), vedle nich však již zahajujeme
přípravu zpracování žádosti o podporu pro dosud největší
investiční akci v objemu 150 mil. Kč na zateplení bytových
domů převedených na město ze zrušené společnosti MK a.s.
V rozpočtu jsou zatím schváleny prostředky na zpracování
energetických štítků budov, zpracování technického projektového řešení zateplení a vlastní žádosti o dotaci. Využíváme tak poslední šanci měst (do 29. 11. 2020) na získání
30–40% dotace podporující snižování energetické náročnosti
provozu objektů pro bydlení. Zde patří mé velké poděkování obci Zákupy, jmenovitě starostovi města panu Lípovi,
který se s námi prakticky podělil o všechny zkušenosti
obce Zákupy z úspěšné realizace obdobného záměru. Věříme, že se nám tak podaří vyvarovat se některých
Pokračování na str. 2
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systémových chyb, na které mohl náš původní projektový záměr
narazit.
Pokud zmiňuji mimořádný objem realizovaných investic v roce
2019 nemohu přejít skutečnost, že se nám v případě ,,nejsledovanější“ investiční akce, kterou určitě rekonstrukce mateřské
školky byla, bohužel při souběhu několika velkých investičních
akcí, nepodařilo dodržet všechny povinné administrativní rozpočtové postupy. Při důrazu na dodržení termínu předání díla,
jeho kvalitu, komplexnost oprav a oprávněnost mimořádných
výdajů spojených s rekonstrukcemi, došlo v tomto smyslu
k pochybení ze strany zaměstnanců. Protože objem realizovaných
investic, ani snaha po rychlém vyřešení všech problémů, které
tak rozsáhlá rekonstrukce přinesla, nemohou být omluvou, muselo být bohužel přistoupeno, bez ohledu na vlastní výsledek díla,
k personálnímu opatření. Věřím však, že se z chyb poučíme
a příští rok nám již žádné obdobné konstatování radost z výsledného díla nezkalí.
Třebaže na stránkách tohoto čísla zpravodaje je otištěn celý schválený rozpočet města na rok 2020, považuji za důležité alespoň
stručně zmínit některé z dalších důležitých investičních priorit
pro rok 2020. Toto jsou ty hlavní: rekonstrukce ulice Široká
a jejich přípojných komunikací, rekonstrukce schodiště v ul. Ve
Stráni – u Družby, nové parkoviště na dolním Sídlišti pod Ralskem, oprava schodiště v ul. Českolipská, oprava všech střech
na panelových domech na dolním Sídlišti pod Ralskem, rekonstrukce topení ZŠ Mírová a rekonstrukce pokojů a topení v domově důchodců. Také se pokračuje na projektech koupaliště, zástavba
náměstí, oprava ul. Hvězdovská, oprava ul. Mírová a regenerace
sídliště Letná.
V závěru bych se rád ještě občanům omluvil za nefunkčnost TV
Mitel v lednu 2020. Ke kabelovému vysílání dojít nemohlo, protože nezbytná licence (disponovala s ní MK a.s.) se ukázala jako
nepřenositelná na nástupnickou organizaci, to je město Mimoň
a nově vzniklá příspěvková organizace pověřená zastupitelstvem
k výkonu vysílání, mohlo o licenci požádat až v okamžiku svého
založení, tedy po 1. 1. 2020.
Petr Král, starosta města Mimoně

• v hotovosti složené v pokladně města Mimoň
předmět platby
sjednaná cena za
pronájem
sklepních prostor
a pozemků
za pronájem
hrobového místa

poplatek ze psa

poplatek za
komunální
odpad

splatnost
do 28. 2. 2020 při smlouvě uzavřené na
dobu neurčitou, v případě smlouvy na
dobu určitou dle jejího ustanovení
v souladu s ustanovením smlouvy na
dobu určitou, dle typu hrobového
místa a způsobu pohřbení, zpravidla do
30. 4. 2020
do 31. 3. 2020 nečiní-li poplatek více
než 200 Kč/rok, činí-li poplatek více
než 200 Kč/rok, je možné jej zaplatit až
ve čtyřech splátkách uhrazených
nejpozději do 30. 8. 2020
plátce poplatku je vlastník nemovitosti,
kde vzniká komunální odpad poplatek
je splatný ve dvou splátkách nejpozději
do 15. 4. 2020 (za období od 1. 1. 2020
do 30. 6. 2020) a 15. 10. 2020 (za
období od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020)

S dotazy se můžete obrátit na pracovníky Finančního odboru
MěÚ Mimoň, telefon 487 805 063 a 487 805 064.
Finanční odbor

Upozornění
Vážení občané,
v souvislosti s poplatkovými povinnostmi v roce 2020, jež se
týkají
• majitelů psů evidovaných na MěÚ Mimoň,
• uživatelů městem Mimoň pronajatých sklepů a pozemků,
• osob, s nimiž město uzavřelo smlouvy o pronájmu hrobového místa,
• poplatku za komunální odpad vznikající na území města
Mimoň
• dovolujeme si připomenout bližší informace týkající se
předmětu, způsobu a termínů povinných plateb.
Způsob výše uvedených plateb:
• převodem na účet města Mimoň: číslo účtu
19-50126824/0600
• platební kartou na jednotlivých pracovištích MěÚ (variabilní
symbol obdržel poplatník při podpisu smlouvy nebo při ohlášení poplatkové povinnosti).
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Rozpočet města Mimoň na r. 2020
(Všechna čísla jsou v tis. Kč, podrobnější údaje získáte na finančním odboru MěÚ)
Financování
Změna stavu krátkodobých účtů ..............................
Aktivní krátkodobé op. řízení likvidity ....................
Uhrazené splátky dlouhod. přij. půjček ...................
Nepřevedené částky vyrovnávající schodek ............
......................................................................................

–2 440
18 800
–4 500
0
11 860

Saldo příjmů a výdajů
Příjmy .......................................................................... 217 486
Výdaje .......................................................................... 229 346
......................................................................................–11 860
Rozpočet fondů
Rozpočet Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury
Zůstatek z r. 2019 .......... 291 Příjem ................
Výdej ..............................
0 Saldo .................

96
387

Rozpočet Dotačního fondu
Zůstatek z r. 2019 .......... 3 400
Výdej ............................... 4 645

Příjem ................
Saldo .................

1 500
255

Rozpočet Sociálního fondu
Zůstatek z r. 2019 ........... 200
Výdej ............................... 957

Příjem ................
Saldo .................

922
165

Příjmy
Příjmy (souhrn):
Příjmy – daňové ......................................................... 121 024
Příjmy – nedaňové ..................................................... 74 907
Příjmy – kapitálové .................................................... 15 300
Transfery neinvestiční ............................................... 6 255
Transfery investiční ...................................................
0
Celkem ........................................................................217 486
Příjmy daňové:
Daň z příjmů FO ........................................................ 26 392
Daň z příjmů FO ze SVČ ...........................................
506
Daň z příjmů FO z kapit. výnosů .............................. 2 207
Daň z příjmů právnických osob ................................ 20 515
Daň z příjmů PO za obce ........................................... 8 000
Daň z přidané hodnoty .............................................. 51 379
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF ..........
50
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa.......
30
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu ............ 3 500
Poplatek ze psů ...........................................................
155
Poplatek za užívání veřejného prostranství .............
90
Příjmy úhrad za dobývání nerostů
a popl. za geol. průzkum ............................................
50
Správní poplatky ........................................................
400
Daň z hazardních her .................................................
400
Zrušený odvod z VHP ...............................................
100
Dílčí daň z technických her ....................................... 4 000
Daň z nemovitosti ...................................................... 3 250
Celkem ........................................................................121 024
Příjmy nedaňové:
Splátky půjček od podnik. subjektů .........................
Splátky půjčených prostředků od PO .......................
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva .......
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62
0
34

Ostatní záležitosti lesního hospodářství ..................
200
Bytové hospodářství .................................................. 71 200
Nebytové hospodářství .............................................. 2 005
Pohřebnictví ...............................................................
131
Komunální služby a územní rozvoj ..........................
350
Sběr a svoz komunálních odpadů .............................
600
Využívání a zneškodňování kom. odpadů ...............
15
Bezpečnost a veřejný pořádek ...................................
200
Požární ochrana .........................................................
45
Činnost místní správy ................................................
30
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací .........
35
Celkem ........................................................................ 74 907
Kapitálové příjmy:
Příjmy z prodeje pozemků ........................................ 5 300
Příjmy z prodeje akcií ................................................ 10 000
Celkem ........................................................................ 15 300
Příjmy – dotace:
Neinvestiční transf. ze SR ..........................................
Neinvestiční přijaté transf. od obcí ..........................
Převody z ostatních vlastních fondů ........................
Celkem ........................................................................

5 622
433
200
6 255

Výdaje
Výdaje (souhrn):
Výdaje – běžné ........................................................... 170 558
Výdaje – kapitálové .................................................... 58 788
Celkem ....................................................................... 229 346
Běžné výdaje:
Ozdrav. hosp. zvířat a polních plodin ......................
113
Správa v lesním hospodářství ...................................
58
Ostatní záležitosti lesního hospodářství ..................
410
Rybářství .....................................................................
5
Úspora energie a obnovitelné zdroje ........................
300
Vnitřní obchod – veřejné záchody ...........................
244
Cestovní ruch – Infocentrum ...................................
80
Silnice .......................................................................... 12 835
Ostatní komunikace – chodníky .............................. 3 400
Dopravní obslužnost ..................................................
700
Pitná voda ...................................................................
307
Vodní díla v zemědělské krajině ...............................
100
Základní školy ............................................................ 10 260
Gymnázia ....................................................................
103
Základní umělecké školy ...........................................
400
Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv 4 635
Činnosti knihovnické ................................................ 3 493
Činnost muzeí a galerií .............................................. 1 172
Ostatní záležitosti kultury .........................................
120
Zachování a obnova kulturních památek ................
350
Rozhlas a televize .......................................................
82
Ost. zálež. kultury, církví a sděl. prostředků ............
200
Ostatní tělovýchovná činnost ................................... 1 100
Využití volného času dětí a mládeže ........................
500
Ostatní zájmová činnost a rekreace ..........................
450
Hospice .......................................................................
32
Únor 2020
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Bytové hospodářství .................................................. 51 581
Nebytové hospodářství .............................................. 1 920
Veřejné osvětlení ........................................................ 2 490
Pohřebnictví ...............................................................
387
Územní plánování ......................................................
400
Komunální služby a územní rozvoj .......................... 2 582
Sběr a svoz komunálních odpadů ............................. 5 695
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů . 5 695
Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana .
370
Péče o vzhled a veřejnou zeleň .................................. 7 968
Ekologická výchova a osvěta .....................................
30
Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva
99
Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení 5 300
Krizová opatření .........................................................
70
Bezpečnost a veřejný pořádek ................................... 5 365
Požární ochrana – dobrovolná část .......................... 1 499
Zastupitelstva obcí ..................................................... 4 611
Volby do Parlamentu ČR ...........................................
100
Volby do zastupitelstev ÚSC .....................................
180
Činnost místní správy ................................................ 27 052
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací .........
410
Pojištění funkčně nespecifikované ........................... 1 500
Ostatní finanční operace ........................................... 8 800
Finanční vypořádání minulých let ...........................
300
Ostatní činnosti jinde nezařazené ............................
200
Celkem ........................................................................170 558
Kapitálové výdaje:
Úprava náměstí ..........................................................
Regenerace sídliště Letná ..........................................
Parkoviště U Nemocnice ...........................................
Rekonstrukce ulice Široká .........................................
Bytová zástavba u MITEXU ......................................
Cyklostezka Potoční ulice – Ploužnice .....................
Parkovací plochy dolní Sídliště p. R. ........................
Parkovací plochy Novopolní .....................................
Parkovací plochy Malá ...............................................
Humanizace Hvězdovské ulice .................................
Smíšená cyklostezka Pertoltice – Mimoň aut. nádr.
Mírová ulice – rekonstrukce povrchů PD ................
Schodiště a bezbariérový chodník Ve stráni ............
Chodník podél pravého břehu Ploučnice ................
Chodník podél komunikace ve Vranov ...................
Lávka přes Panenský potok .......................................
Chodník Ralská ..........................................................
Rekonstrukce schodiště Vrchlického-Českolipská .
Kanalizace ve Smetanově ulici ..................................
Výstavba ČOV ............................................................
Výměna podlah PVC v ZŠ Eliášova ..........................
Sportoviště ZŠ Mírová ...............................................
Rekonstrukce regulace topení ZŠ Mírová ................
Nový zavlažovací systém hřiště TJ Jiskra .................
Realizace zateplení bytových domů ..........................
Střecha BD Sídliště pod Ralskem ..............................
Nájezd k BD 631 .........................................................
Zateplení BD Ralská 239 ...........................................
Modernizace KPS .......................................................
DPS Pražská ................................................................
SPR 636 (Chanos) ......................................................

4

Únor 2020

500
100
200
6 500
500
350
2 500
650
120
700
150
250
1 900
100
200
100
350
500
100
1 000
500
50
2 400
300
7 200
4 950
830
350
150
600
1 100

Nový hřbitov – pokračování ..................................... 1 730
Nákup pozemků ......................................................... 1 000
Studie zástavby západní části náměstí ......................
200
Podzemní kontejnery ................................................ 1 000
Rekonstrukce koupaliště ...........................................
250
Rekonstrukce provozní budovy koupaliště ............. 1 000
Dětské hřiště na dolní Sídliště pod Ralskem ...........
500
Skatepark ....................................................................
150
Sekačka pro Zahradnictví .........................................
250
Úprava pláně po demolici Lužické čp. 102 ..............
500
Přeměna býv. letního kina na místo
pro setkávání a park ...................................................
30
Stavební úpravy v souvislosti s požárním
řešením Domova pro seniory ................................... 1 500
Rekonstrukce topení Domova pro seniory .............. 5 100
Výměna varného kotle a myčky – kuchyně .............
240
Laserový měřič rychlosti ...........................................
500
Hasičské auto .............................................................. 7 500
SW – RAP Portál občana ...........................................
330
SW – transakční protokol ..........................................
72
Malá 181 – úpravy + vybavení budovy ....................
600
Budovy MěÚ – doplnění zabezpečovacího systému
136
Rekonstrukce dvora MěÚ ......................................... 1 000
Celkem......................................................................... 58 788
Příspěvky na provoz:
ZŠ a MŠ Mírová, Mimoň ...........................................
ZŠ a MŠ Pod Ralskem, Mimoň .................................
ZUŠ Václava Snítila, Mimoň .....................................
Soc. služby města Mimoň ..........................................
Zahradnictví Mimoň .................................................
Kultura Mimoň ..........................................................
Zahradnictví Mimoň, investiční příspěvek .............
Soc. služby města Mimoň, investiční příspěvek ......

6 000
4 260
400
3 800
7 000
9 300
250
240

Klub seniorů a rodičů s dětmi
S rokem 2020 došlo v našem městě ke změnám v oblasti správy
bytů a nebytových prostor.
Ruku v ruce s těmito změnami dochází i k rozšíření vy užití prostoru Klubu seniorů na Sídlišti pod Ralskem – tzv.
Chanosu.
Klub seniorů je místem, kde se mohou setkávat senioři našeho
města i osoby se zdravotním postižením. Cílem tohoto klubu
je umožnit seniorům a lidem se zdravotním postižením aktivně trávit svůj život a tímto způsobem snižovat svoji případnou
izolovanost. Probíhají zde besedy, zpívání, kreslení i oblíbené
grilování.
Klub seniorů je v současné době využíván v rozsahu dvou
dnů v týdnu. Jelikož bychom rádi vyhověli zejména rodičům
s malými dětmi z našeho města, kterým dlouhodobě chybí
prostor pro setkávání a organizování her s dětmi, jeví se nám
toto místo jako nejvhodnější.
Od 1.února 2020 budou tedy prostory k dispozici i rodičům
s dětmi. Klub seniorů bude fungovat i jako centrum pro rodiče
na mateřské dovolené a jejich děti v předškolním věku, a to
pravidelně v pondělí a ve středu od 9 do 12 hodin, s výjimkou
prázdninových měsíců července a srpna.
Jaroslava Bizoňová, místostarostka
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město Mimoň
Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

PŘIJATÁ USNESENÍ
11. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 19. prosince 2019 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko v Mimoni
Z19/156
Záměr prodeje pozemku parc. č. 2723/7 – lokalita Svébořická
Zastupitelstvo města Mimoň neschvaluje dle důvodové zprávy
zveřejnění záměru prodat pozemek parc. č. 2723/7 v k. ú.
Mimoň o výměře 43 m2, za cenu dle Zásad prodeje a pronájmu
nemovitostí v majetku města Mimoň.
Hlasování: pro 15, zdržel se 1, nepřítomen 1
Z19/157
Nabídka odkoupení pozemků – Strážný vrch – Pertoltice
pod Ralskem
Zastupitelstvo města neschvaluje odkoupení pozemků parc.
č. 984 a 1006/1, 1006/2 a 1006/3 v k. ú. Pertoltice p. Ralskem
z důvodu nezajištěného přístupu na pozemky.
Hlasování: pro 15, zdržel se 1, nepřítomen 1
Z19/158
Změna rozpočtu – Bezbariérové úpravy MěÚ – dokončení
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 43
– zvýšení běžných výdajů o 200 000 Kč na akci „Bezbariérové
úpravy MěÚ“ a snížení kapitálových výdajů na akci „Schodiště
a bezbariérový chodník v ulici Ve stráni“ o 200 000 Kč dle
přílohy č.1 důvodové zprávy.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Z19/159
Změny rozpočtu – snížení příjmů a navýšení financování
– dotace a transfery od obcí
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje:
Změnu rozpočtu č. 44 – snížení příjmů a navýšení financování
o 177 280 Kč – příjem dotace na Cyklostezku Ploužnice dle
přílohy č. 1 důvodové zprávy.
Změnu rozpočtu č. 45 – snížení příjmů a navýšení financování
o 1 665 tis. Kč – dotace Bezbariérové úpravy MěÚ dle přílohy
č. 2 důvodové zprávy.
Změnu rozpočtu č. 46 – snížení příjmů a navýšení financování
o 5 040 tis. Kč – dotace Zámecký rybník dle přílohy č. 3 důvodové zprávy.
Změnu rozpočtu č. 47 – snížení příjmů a navýšení financování
o 146 tis. Kč – dotace od obcí dle přílohy č. 5 důvodové zprávy.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Z19/160
Změna rozpočtu – navýšení kapitálových výdajů na akci
„Humanizace Nádražní ulice“
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 49
– navýšení kapitálových výdajů na akci „Humanizace Nádražní ulice“ a navýšení financování o 3 000 000 Kč dle přílohy
č. 1 důvodové zprávy.
Hlasování: pro 15, zdržel se 1, nepřítomen 1
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Z19/161
Stanovení odměn pro neuvolněné zastupitele od 1. 1. 2020
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje odměny neuvolněným
členům zastupitelstva dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši
odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků,
ve znění
pozdějších předpisů, v maximální výši takto:
měsíční odměna od 1. 1. 2020
a) člena zastupitelstva města je ve výši 2 171 Kč
b) člena rady města je ve výši 8 687 Kč
c) předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady zřizované dle § 117 a § 122 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, je ve výši 4 343 Kč
d) člena výboru zastupitelstva nebo komise rady zřizované
dle § 117 a § 122 zákona 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, je ve výši 3 619 Kč.
Pokud neuvolněný člen zastupitelstva vykonává souběžně
více funkcí, zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí souhrnné odměny, avšak maximálně jen za 3 souběžně jím vykonávané funkce, a to za:
• člena rady • předsedy výboru, komise nebo zvláštního orgánu • člena výboru, komise nebo zvláštního orgánu.
Hlasování: pro 15, zdržel se 1, nepřítomen 1
Z19/162
Finanční dar – Unie rodičů Gymnázia Mimoň
1. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 150 000 Kč Unii rodičů Gymnázia
Mimoň, Letná 263, 471 24 Mimoň, IČ: 27021475, za účelem
poskytování prospěchových a motivačních stipendií a ukládá starostovi podepsat darovací smlouvu, která je přílohou
usnesení.
2. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu
č. 48 – přesun finančních prostředků ve výši 60 000 Kč
v Dotačním fondu na poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Mimoň dle přílohy č. 1.
Hlasování: pro 9, zdrželi se 7, nepřítomen 1
Z19/163
Schválení rozpočtu na rok 2020
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje schodkový rozpočet
na r. 2020 takto:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši:
217 486 000 Kč
Financování ve výši:
11 860 000 Kč
Celkové zdroje ve výši:
229 346 000 Kč
Běžné výdaje ve výši:
170 558 000 Kč
Kapitálové výdaje ve výši:
58 788 000 Kč
Celkové výdaje ve výši:
229 346 000 Kč
Pokračování na straně 6
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Dokončení ze strany 5
2. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje závazné ukazatele
rozpočtu dle přílohy důvodové zprávy.
3. Zastupitelstvo města Mimoň svěřuje Radě města Mimoň
pravomoc stanovit v rámci schválených závazných ukazatelů rozpočtu jejich účelové použití pro příspěvkové
organizace.
4. Zastupitelstvo města Mimoň stanovuje v souladu s § 102
odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci rady
města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření
v následujícím rozsahu:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních
prostředků z jiných rozpočtů nebo
b) jsou-li vyvolaná organizačními změnami, pokud tyto změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky města
(nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů města) nebo
c) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu města, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj
k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení
úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou
výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady
nebo
d) rozpočtového zapojení příjmů s dopadem na snížení financování města nebo
e) při změně zařazení výdajů Dotačního fondu (ORG 999)
na paragraf nebo
f) provádění rozpočtových opatření do 50 tis. Kč včetně.
5. Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí příspěvků
dle návrhu rozpočtu na rok 2020 v té výši a těm právnickým
osobám jaké jsou uvedené v příloze tohoto materiálu.
6. Zastupitelstvo města schvaluje příděl do Dotačního fondu
ve výši 1 500 tis. Kč a do Sociálního fondu ve výši 922
tis. Kč.
Hlasování: pro 12, proti 1, zdrželi se 3, nepřítomen 1
Z19/164
Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti
Libereckého kraje na období od roku 2020 do roku 2023
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje uzavření Smlouvy
o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého
kraje, číslo smlouvy OLP/3412/2019, na období od roku 2020
do roku 2023, s Libereckým krajem, IČ 70891508, se sídlem
U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, a pověřuje starostu města
tuto smlouvu podepsat. Příslušné finanční prostředky ve výši
579 060 Kč za kalendářní rok jsou zahrnuty do návrhu rozpočtu města na rok 2020.
Hlasování: pro 15, nepřítomni 2
Z19/165
Vydání Změny č. 5 Územního plánu Mimoň Zastupitelstvem města Mimoň
Zastupitelstvo města Mimoň ověřilo ve smyslu ustanovení §
54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
že návrh Změny č. 5 Územního plánu Mimoň není v rozporu
s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a se stanovisky dotčených orgánů nebo
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stanoviskem krajského úřadu. Zastupitelstvo města vydává
ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona
za použití ustanovení § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu
s ustanovením § 171–174 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 13 a přílohy
č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, formou
opatření obecné povahy Změnu č. 5 Územního plánu Mimoň.
Hlasování: pro 15, zdržel se 1, nepřítomen 1
Z19/166
Termíny jednání Zastupitelstva města Mimoň na první
pololetí roku 2020
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje termíny jednání Zastupitelstva města Mimoň na první pololetí roku 2020: 23. 1.
2020, 20. 2. 2020, 19. 3. 2020, 23. 4. 2020, 21. 5. 2020, 18. 6.
2020. Jednání budou probíhat ve čtvrtek od 16:30 hodin
v DKR v Mimoni.
Hlasování: pro 15, zdržel se 1, nepřítomen 1
Z19/167
Program rozvoje města (na období 2019–2029)
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje předložený Program
rozvoje města Mimoň na roky 2019–2029.
Hlasování: pro 14, zdrželi se 2, nepřítomen 1
Z19/168
Zápis z jednání kontrolního výboru
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápis z jednání
kontrolního výboru ze dne 11. 12. 2019, který je přílohou
důvodové zprávy.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Z19/169
Zápis z jednání finančního výboru
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápis z jednání
finančního výboru ze dne 16. 12. 2019, který je přílohou
důvodové zprávy.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Z19/170
Zpráva o kontrole plnění usnesení
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje Zprávu o kontrole
plnění usnesení, která je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Z19/171
Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti
Liberec. kraje na období r. 2020
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje uzavření Smlouvy
o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého
kraje na období roku 2020, číslo smlouvy: OLP/5644/2019,
s Libereckým krajem, IČ 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a,
461 80 Liberec 2, a pověřuje starostu města tuto smlouvu
podepsat. Příslušné finanční prostředky ve výši 103000 Kč
jsou zahrnuty do návrhu rozpočtu města na rok 2020.
Hlasování: pro 16, zdržel se 1, nepřítomen 1
Petr Král, starosta města
Jaroslava Bizoňová, místostarostka města
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OZNÁMENÍ
Poskytujeme poradenství
v sociálních službách
Jste osoba, která by potřebovala pomoc
s péčí o příbuzného? Sociální služby města Mimoň poskytují bezplatné poradenství pro seniory či osoby se zdravotním
postižením, které se koná v Centru pro seniory (dolní Sídliště).
Rozpis por. dní: 5. 2. 2020, 19. 2. 2020, 4. 3. 2020 od 8 do
10 hod.
Poskytneme: informace o možnostech řešení nepříznivé
sociální situace; informace o možnostech podpory rodiny,
v případech, kdy se podílejí na péči o příbuzného; pomůžeme
s vyřízením příspěvku na péči; informace o pečovatelské službě a domově pro seniory v Mimoni. Zapůjčujeme kompenzační pomůcky – pomůžeme s vhodným výběrem. Můžete
také zasílat písemné dotazy na lucka.beli@seznam.cz
Tel.: 487 864 669, 725 308 842 – Bc. Lucie Pražáková

Oznámení
S bolestí v srdci oznamujeme, že dne 20. 12. 2019 ve věku
94 let zemřel pan Miroslav Bohuňovský, dlouholetý obyvatel Mimoně. Prožil zde 70 let, z toho 55 let jako pracující.
Mimoň dál ponese stopy jeho práce a lidé, kteří ho znali,
otisk jeho ušlechtilé duše.
S láskou vzpomíná jeho rodina.

Zastupitelstvo města
Další pravidelné jednání je stanoveno na čtvrtek 20. února
2020 v Domě kultury Ralsko - Mimoň od 16.30 hodin.

Poděkování
Děkujeme Cukrárně DANA, nám. 1. máje za
dodání cen do soutěže o nejhezčí masku lednového Kouzelného MAXi karnevalu.
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Blahopřání
Místostarostka města Jaroslava Bizoňová a členka SPOZ Božena Chmielová byly popřát paní Marii v Domově pro seniory.
Věk není to, v čem poznává se stáří.
Když oči věčným mládím září
a když se srdce umí pousmát,
tak ten věk není znát.
Vedení města přeje paní Marii Jankechové, která se 11. ledna
dožila krásných 95 let.
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7

OZNÁMENÍ
Vítání nových občánků
Dne 11. 1. 2020 jsme od 10.00 hod. a 11.00 hod. na MěÚ
Mimoň přivítali nové občánky města Mimoň. Obřadní síň
byla plná miminek, rodičů, prarodičů, příbuzných, známých.
V úvodu ředitelka nové příspěvkové organizace Kultura
Mimoň paní Radka Pipalová přítomným představila mezinárodní projekt Bookstart, který probíhá již 25 let ve 20
zemích světa. Autorem projektu je nezisková organizace
Book Trust, která projekt zahájila ve Velké Británii v roce
1992 a v současné době je do něj zapojeno 30 organizací
z 27 jazykových oblastí. V českém prostředí poprvé odstartoval v roce 2018. Byl pojmenovaný S knížkou do života
a zapojují se do něj všechny typy knihoven, aby plnily jednu
z nejdůležitějších, ale v dnešní době zatím velice málo rozšířených funkcí – zapojit aktivní rodiče a seznamovat společně s rodiči ty nejmenší čtenáře s knížkou a nepřeberným
množstvím příběhů (a informací) v ní. Paní Radka Pipalová
předala rodičům při vítání občánků dárkovou knižní sadu,
která obsahovala knížku lidových říkadel a písniček „Předčítánky“ a audioknihu „Špalíček říkadel a pohádek“ pro
dítě, pro rodiče pak pod názvem „S knížkou do života“ stručný návod jak a co dítěti číst, a dále seznam doporučené aktuální literatury pro děti do 3 let. Tyto dárky centrálně zajišťuje
SKIP (Svaz knihovníků a informačních pracovníků) s podporou několika klíčových partnerů jako je Ministerstvo kultury ČR, ČEZ a dalších.
Zároveň do dárkové sady byla přidána pozvánka na setkání
pro rodiče s dětmi od 0–12 měsíců věku do Městské knihovny
dne 5. 3. 2020 od 9.30 hod., kde v rámci projektu dojde k založení čtenářského průkazu, seznámení s knihovnou, předání
tipů na pěkné knihy pro děti, naučné literatury pro rodiče.

Slavnostní řeči se ujala místostarostka 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:
Sofie Procházková
Jan Wágner
Marek Konfal
Kristýna Rovenská
Adéla Pecháčková
Anna Příhodová
Veronika Pišlová
Lucie Fořtová
Ella Kuchařová
Marek Bělík

Po představení projektu zástupkyně SPOZu paní Božena
Chmielová přivítala všechny přítomné. V doprovodném programu vystoupily s pásmem písniček a básniček děti ze
Základní školy a Mateřské školy Mírová, mateřské školy Letná,
se svými učitelkami paní Vesnenkovou a Kozárkovou. Za
úspěšné vystoupení je všichni přítomní pochválili a sklidili
potlesk.
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KULTURA
Hurá do kina aneb nejočekávanější
filmy roku 2020
Letos se můžeme v našem kině těšit na mnoho zajímavých titulů,
které určitě potěší milovníky všech žánrů.
Už v lednu jste mohli zajít na novou českou pohádku Zakleté
pírko, kterou se na scénu tradičního českého žánru vrací režisér
Zdeněk Troška. Film jsem do uzávěrky tohoto čísla bohužel neviděl, ale podle ukázek se jedná o romantickou a veselou pohádku
o hledání milého Vítka, po kterém touží pohledná Aninka. Tu
na cestě doprovází svérázný vodník v podání Lukáše Pavláska.
Exteriéry zámku Veltrusy slibují určitě pěkný zážitek.
V lednu se již v českých kinech zaskvěl další zajímavý hit, tentokrát
americká krimi komedie Na nože, která však překvapivě oživuje
žánr starých detektivek ve stylu Agathy Christie nebo Hercule
Poirota. Můžeme se prý těšit na dobrého ducha britské školy,
přehršel vtipných situací, nečekané zvraty a výborné herecké
výkony v čele s Danielem Craigem či Chrisem Evansem – tak
film častují renomované časopisy a servery. Akční peckou, kterou
možná už nikdo nečekal, bude jistojistě třetí pokračování filmu
Mizerové. Od prvních dvou dílů uběhlo už hodně let, ale duo
Martin Lawrence a Will Smith se opět vrací do pěkné akční
smršti. Sice už ne pod taktovkou Michaela Baye, ale podle ohlasů
to bude opět velká legrace a napínavá podívaná.
A teď opět zvolníme zpět k českému prostředí, protože nás v březnu a v dubnu čeká hned několik domácích taháků. Je to především
pohádkový fantasy příběh Princezna zakletá v čase, která slibuje
být revoluční pohádkou díky své mysteriózní zápletce se změnou
časové reality. Krásnou princeznu zde hraje slovenská herečka
Natalia Germani, film natočil režisér Petr Kubík. Romantická
komedie Příliš osobní známost svede dohromady naše současné
ženské hvězdy: Petru Hřebíčkovou a Elišku Balzerovou. Velká
očekávaní budou mít i 3bobule, kde se opět podíváme do prostředí
moravských vinic a hudbou nám příběh zpestří nejen Jan
Muchow, ale i kapela Kryštof s Richardem Krajčem. Jsem zvědav,
co Tereza Ramba s Kryštofem Hádkem budou divákovi po letech
předvádět. Ale nechme se překvapit!
Milujete špionské filmy? Tak to si nesmíte nechat ujít posledního
Jamese Bonda. Teda alespoň s Danielem Craigem. Film Není
čas zemřít by měl mít premiéru v dubnu a podle efektních trailerů
můžeme opět čekat drsné akční scény, charismatického padoucha
i žhavé milostné pasáže. Fanoušci marvelovských komiksů a série
Avengers si rozhodně nesmí nechat ujít samostatný příběh Scarlett
Johanssonové alias Černá vdova. Sice tentokrát opadne testosteronový mužský arzenál, protože v hlavní rolích se zaskví dvě
ženy, ale podle ukázek je návrat hlavní hrdinky Nataši ke své
temné ruské minulosti více než vzrušující a nebudou chybět
explozivní scény ve stylu amerických blockbusterů. V první půli
roku bychom měli ještě shlédnout už deváté pokračování akční
série Rychle a zběsile, samozřejmě s Vin Dieselem v hlavním
roli, dále pak komiksový hit Wonder Woman 1984 a znovu opáleného mužného Toma Cruise v novém leteckém bijáku Top
Gun: Maverick! Retro to však rozhodně nebude!
Ani nejmenší děcka nepřijdou na začátku léta zkrátka. Ty, které
nedostanete do kina na poetické české pohádky, bezpochyby
zvednou od televizní bedny nebo tabletu filmy SpongeBob: Houba na útěku anebo Mimoni: Padouch přichází. Tak mne napadá
u toho posledně jmenovaného – neměli bychom mu udělat díky
jménu speciální reklamu? Mimoni opět v Mimoni? Ano, jde
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o pokračování samostatného filmu Mimoni z roku 2015, kde se
na scéně poprvé objeví padoušský klučina Gru.
Že nevidíte v seznamu horrory? Ale počkejte, kdo se rád bojí,
může si dát devátý Saw, druhé pokračování Tichého místa anebo
pátou Očistu. Dneska se opravdu točí všechno! Možná, že na
podzim budeme trošku méně napjatí, ale milovníky akčně-horrorových sérií určitě potěší Venom 2 a také souboj monster,
které slibuje Godzilla vs. Kong.
Že toho není dost? Pro milovníky filmové zábavy ne, před Vánoci
totiž do kin vpluje klasika – starý muzikál a la Romeo a Julie
West Side Story tentokrát oprášil slovutný Steven Spielberg, tak
to si musíme opravdu počkat. Sci-fi fanatici budou vyhlížet nové
zpracování sci-fi klasiky Duna, na které já se speciálně těším,
ale nenechám si stoprocentně ujít ani dětskou řachtačku neboli
animovaný film Tom a Jerry! Už vidím, že na to vyrazíme s celou
rodinou! Že jsem na něco zapomněl?
No jasně, ukončit seznam zajímavým českým filmem, který není
nic jiného než film podle knihy Prvok, Šampón, Tečka a Karel.
Patrik Hartl, dnes nejčtenější český spisovatel, který knihu napsal,
prý toto i točí, což teda opravdu nebývá zvykem. O to více očekávání, a to přímo na Štědrý den, kdy má snímek mít v ČR premiéru.
Věřím, že si mimoňský divák během letošního roku opravdu
vybere a do našeho kina zavítá. Funguje v něm i pravidelné
občerstvení a pokud mohu srovnat zážitek z často nacpaného
regionálního multiplexu s naším útulným balkónovým sálem,
rozhodně dám přednost Mimoni.
David Frei

(inzerce)

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

příloha Libereckého kraje
únor 2020

událost měsíce

100. VÝROČÍ NAROZENÍ ČESKORAJSKÉHO
LEZCE JOSKY SMÍTKA
Vzpomínková akce k ���. výročí

Joska Smítka je dodnes největším symbo-

Zdokonalil techniku usazování jisticích

narození fenomenálního českorajského

lem českého pískovcového horolezectví.

kruhů, když nahradil při temování kruhů

lezce Josky Smítky se bude konat

Ve 40. letech minulého století dokázal to,

do skály dřevo olovem a vše zacementoval.

ve středu ��. února od ��.�� hodin

co mnozí nesvedou ani dnes. O jeho prvo-

v Muzeu Českého ráje v expozici

výstupech se mluví jako o lezecké pískařské

do Německa, odkud ale po týdnu práce utekl

horolezectví. Při této příležitosti se

maturitě. Ve skalách v Českém ráji posunul

domů. Skrýval se v jeskyni ve skalách a dál

bude promítat ﬁlm „Tenkrát v ráji“,

bezpečnost, zvýšil obtížnost tras a nastavil

se věnoval lezectví. Po čase ale byl jeho úkryt

jehož scénář napsal a ﬁlm režíroval

vysokou laťku následujícím horolezeckým

vyzrazen a došlo k zatčení a transportu

David Svárovský v roce ����.

generacím. Uznával pouze čisté lezení, bez

do Terezína, kde byl brzy ráno 27. března

pomoci jisticích lan a karabin. Zároveň ale

1945 v Malé pevnosti zastřelen.

vyznačil mnoho lezeckých cest po skalách.
Doplnil horolezecké znalosti a potřeby

V roce 1944 byl totálně nasazen

Program vzpomínkové akce bude upřesněn
na www.expozicehorolezectvi.cz.

o používání smyček, kterými omotával skalní
výčnělky, provazoval skalní hodiny nebo vklá-

Text: Květa Šírová

dal uzle do spár. Těmito metodami pomohl

Foto: Joska Smítka, legendární pískovcový

k lepšímu uchycení se na pískovcových

lezec. Foto: neznámý autor, fotograﬁi zapůj-

skalách, které jsou měkké a snadno praskají.

čilo Muzeum Českého ráje Turnov.

Krajští zastupitelé

NA KRAJI

K VĚCI

První miminko roku 2020
v Libereckém Kraji

Jankovské na telefonním čísle 485 226 304

První dítě v Libereckém kraji se na Nový rok

Cena vstupenky: 1000 Kč.

narodilo v České Lípě. Malý Kristián přišel

nebo na e-mailu: eva.jankovska@kraj-lbc.cz.

Jakou nejvyšší horu jste ve svém životě zdolali?

Jan Sviták (SLK)
Sběratel nejvyšších vrcholů, co se týče

44 centimetrů. On i jeho maminka Kateřina

Jizerská 50 startuje druhý
únorový víkend

ze Starých Křečan jsou zdraví a v pořádku.

Již 53. ročník nejslavnějšího běžeckého

(3225 m n. m.). Nejtěžším skalním

První holčičkou v kraji je Kateřina, která se

závodu České republiky Jizerská padesátka

výstupem je pro mě cesta Pánská jízda

narodila na Nový rok v 12.46 v jilemnické

se poběží o víkendu 7.–9. února. Tradiční

obtížnosti 8a v Labském údolí.

nemocnici. Vážila 2570 gramů a měřila

sportovní událost i v letošním roce podpoří

46 centimetrů. Oběma dětem popřál hejtman

Liberecký kraj jako jednu z nejvýznamnějších

Martina Teplá (ANO 2011)

Libereckého kraje Martin Půta a daroval

sportovních a společenských akcí v kraji.

Horu Sinaj, a poprvé jsem se v Egyptě

Hlavní závod ČEZ Jizerská padesátka startuje

třásla zimou, ale úžasný východ slunce

v neděli 9. února v 9 hodin. Více informací

za to stál. V porovnání se skutečnými horo-

o dalších závodech a doprovodném pro-

lezci to však byl jen takový malý kopeček.

na svět v 10.47. Vážil 2310 gramů a měřil

gramu najdete na https://jiz50.cz. Jizerská

nadmořské výšky, nejsem a mnou nejvyšší zdolanou horou je Tofana di Rozes

padesátka se od roku 1971 (4. ročník závodu)

Josef Šedlbauer (ZpLK)

běhá jako Memoriál Expedice Peru 1970, kde

Djebel Toubkal (4167 metrů, Vysoký Atlas

zahynula celá výprava českých horolezců,

v Severní Africe). Hory, které nám dají

spoluzakladatelů závodu. Čest jejich památce!

nejvíc zabrat, ale často nejsou ty nejvyšší.

Posílení skibusů do Jizerských hor

Přemysl Sobotka (ODS)

Liberecký kraj se na zimu připravil také

V roce 1987 jsem navštívil Kavkaz a byl

zesílenými spoji do hor. Na Smědavu jezdí

jsem uchvácen nádherou hor. Při pokusu

v hodinovém intervalu o víkendu posílená

o zdolání Elbrusu jsme vyšli do 5000 m

linka 650 z Frýdlantu a Hejnic. Linka

a pro špatné počasí jsme se vrátili.

navazuje na vlaky od Liberce. Bedřichov má

Zážitek však přímo fantastický.

o víkendech z Liberce posílený autobusový
provoz na 2–3 autobusy za hodinu. Obec

Pavel Svoboda (ČSSD)

coby oblíbený cíl obyvatel Liberce láká letos

K horské dráze se dá přirovnat život

na další novinku, a to je snížení ceny jízd-

každého z nás. Denně se nám do cesty

ného na úroveň ceny MHD po Liberci, včetně

postaví nějaký vrchol, ve vzdělání,

uznávání časových předplatných jízdenek

v pracovní kariéře, v soukromém životě.

na Opuscard. Informace o rozsahu dalších

Za jednu ze svých nejvyšších hor, které

jim pamětní zlatý dukát s rytým věnová-

zimních spojů v Libereckém kraji najdete

jsem zdolal, považuji založení vlastní

ním. Maminkám předal tradičně dárkový

na www.iidol.cz.

advokátní kanceláře. Výstup mně trval

Prvním chlapečkem narozeným v Libereckém kraji v roce
2020 je Kristián. První holčičkou je pak Kateřina.

šek na 5000 korun a balíček kosmetiky pro

skoro pět let.

společnosti DryLock, která věnovala každému

Navrhněte osobnost k udělení
Pocty hejtmana Libereckého kraje

z prvních novorozenců symbolických

Ocenění Pocta hejtmana Libereckého kraje

V mládí jsem jako většina mých vrs-

2020 plenek.

je každoročně udělováno osobnostem,

tevníků byl organizován v turistickém

které se svým celoživotním dílem nebo

oddíle, který měl každoročně o letních

významným skutkem zasloužily o dobré

prázdninách nějaké výšlapy. Takže z této

Letošní benefiční ples hejtmana Libereckého

jméno Libereckého kraje. Již tradičně může

doby si pamatuji Kriváň, Gerlachovský

kraje se ponese ve znamení dvacítek. Dvacet

výjimečné osobnosti nominovat také veřej-

a Lomnický štít, tedy nejvyšší vrcholy

let od vzniku oslaví kraje, jako územně samo-

nost. Návrhy jsou přijímány do 30. června

nejen Tater, ale celých Karpat.

správní celky, a dvacetileté výročí od svého

2020. Podrobné informace včetně formuláře

otevření také Krajská vědecká knihovna

pro nominaci jsou zveřejněny na webových

Miloš Tita (KSČM)

Liberec. Již 15. ročník benefičního plesu hejt-

stránkách Libereckého kraje. Všechny řádně

Nejvýše jsem se dostal na Elbrusu, a to

mana Libereckého kraje se koná 22. února

podané návrhy budou předloženy pracovní

do 4500 m n. m. Až na jeden z vrcholů

2020 ve 20 hodin právě v Krajské vědecké

skupině složené ze zástupců organizací

nás průvodce vzhledem k nedostatku

knihovně v Liberci. Výtěžek plesu bude

spjatých s Libereckým krajem. Ta následně

výcviku nepustil. Ale při krásném počasí

tradičně rozdělen mezi charitativní orga-

navrhne finální seznam osobností. Ocenění

to bylo i tak nádherné.

nizace působící v Libereckém kraji. K tanci

ve formě listiny Pocta hejtmana a zlaté mince

a poslechu zahraje orchestr Big’O’Band.

Hejtmanský dukát jim bude předáno během

Další názory zastupitelů si můžete přečíst

Jako hudební host vystoupí skupina SKETY.

slavnostního večera, který se bude konat

na liberecky-kraj.kraj-lbc.cz/zastupitelstvo

Chybět nebude ani ukázka tvorby umělců

ve čtvrtek 22. října 2020 u příležitosti oslav

Divadla F. X. Šaldy. Večerem provede Alexandr

Dne vzniku samostatného československého

Hemala. Prodej a rezervace vstupenek u Evy

státu v Oblastní galerii Lázně v Liberci.

miminko. Mezi gratulanty nechyběl zástupce

15. hejtmanský ples

Radovan Vích (SPD-SPO)

1 | Vladimíra Jakouběová při otevření nové horolezecké
expozice v Muzeu Českého ráje v Turnově. Foto: Pavel
Charousek.
2 | Prohlídka nové expozice. Zleva: radní LK Květa
Vinklátová, ředitelka Vladimíra Jakouběová, hejtman LK
Martin Půta. Foto: Pavel Charousek.

1

2

Osobnost KRAJe

VLADIMÍRA JAKOUBĚOVÁ
Dlouholetá ředitelka Muzea Českého Ráje

horolezectví, co v ní lidé mohou najít?

obvodových zdí galerie. Na jedné z nich zůstal

v Turnově, žena stojící za mnoha historickými

Expozice je jedinečná především svým obsa-

po dobu stavby osazen Alšův obraz Pobití

i naučnými projekty. Pod jejím vedením byla

hem. To, co obsah podtrhuje, je výjimečné

Sasíků pod Hrubou Skálou, chráněný před

v září loňského roku otevřena největší expozice

architektonické řešení. Architektům se poda-

poškozením speciální předstěnou. V podstatě

věnovaná horolezectví v našem kraji.

řilo do expozice zakomponovat i velkoplošný

je tak celý objekt postavený od základu nový.

obraz bitvy pod Hrubou Skálou, který oživili

Expozice vznikla za významné podpory

Jak dlouho působíte jako ředitelka

světelnými prvky. Nosným prvkem samotné

Libereckého kraje v rámci projektu „Pro horo-

turnovského muzea? Je pro vás tato práce

expozice je geometrická polygonní struk-

lezce neexistují hranice“, spolufinancovaného

naplňující?

tura, vytvářející analogii volného terénu.

z Evropského fondu pro regionální rozvoj

V muzeu pracuji čtyřicet let – nejdříve jako

Návštěvník tak stoupá touto stylizovanou

v rámci Programu spolupráce na podporu

kurátor sbírek, třicet let mám tu čest být jeho

krajinou a kromě její struktury vnímá pomocí

přeshraniční spolupráce mezi Českou repub-

ředitelkou. Práci kurátora jsem ale přitom

audiovizuálních efektů důležitá sdělení

likou a Svobodným státem Sasko 2014–2020.

neopustila, to bych nedokázala. Turnovské

a příběhy z historie horolezeckého sportu.

Celkové náklady projektu dosáhly necelých

muzeum pro mne byla jasná volba – chtěla

Obsahově je expozice věnována počátkům

40 milionů korun, které zahrnují i prostředky

jsem se po devíti letech studií vrátit domů.

horolezectví v Českém ráji, připomenuty

na doprovodné programy, např., horolezecký

A musím říct, že jsem nikdy nelitovala, ani

jsou i jednotlivé osobnosti, které se dostaly

festival, výstavy a také propagační kampaně

neuvažovala o tom, že bych chtěla dělat něco

do expedic do horských masivů na celé

a materiály.

jiného. I když jsem si taky vyzkoušela, jaké

planetě, a které proslavily nejen Český ráj, ale

je to učit na střední nebo vysoké škole. Naše

celou Českou republiku, např. Radan Kuchař,

Budí expozice velký zájem veřejnosti?

muzeum je ohromně rozmanitý organismus

Josef Rakocaj a mnoho dalších. Nová expozice

Plánujete nějaké další akce?

s nesmírnou škálou činností. To mě vždycky

muzea tak významně doplňuje stálou nabídku

Nová expozice „Z Českého ráje na vrcholy

motivovalo. Navíc jsem po dobu, co ho vedu,

pro návštěvníky muzea, kteří mohou využívat

světa“ je určitě doposud největším a také nej-

měla to štěstí, že jsem mohla spolupracovat

i nové odpočinkové zóny v atriu, dětskou

náročnějším projektem turnovského muzea,

s báječnými kolegy, kteří mi důvěřovali

horolezeckou stěnu a také doprovodné pro-

jak rozsahem prací, tak finanční náročností.

a nechali se strhnout mými nápady a plány.

gramy, věnované horolezeckému sportu, které

Její otevření je pro muzeum velkou událostí

To byl, a stále je, rozhodující faktor naší

muzeum v návaznosti na expozici realizuje.

a pro mne osobně splněním velkého snu. Pro
mne a pro celý ten velký tým lidí, který se

společné práce. Za poslední roky jsme se tak
v mnohém dynamicky posunuli dopředu,

Otevření horolezecké expozice předcházely

na realizaci podílel, je největším oceněním ros-

a z toho mám obrovskou radost. Muzeum

stavební úpravy prostor muzea. Jak dlouho

toucí zájem návštěvníků. Muzeu se v loňském

má kvalitní pracovní tým, který odevzdává

bylo muzeum uzavřeno a co konkrétně se

roce navýšil jejich počet téměř o 25 tisíc. To je

víc, než mu ukládá zákoník práce. Realizuje

stavělo či přistavovalo?

velmi pozitivní zpráva a signál, že o novou

každý rok kolem 30 výstav u nás i v zahra-

Nová třípodlažní budova vznikla na místě

expozici je velký zájem. Ten projevuje jak

ničí, připravuje řadu kulturních programů

bývalé kavárny, dílen, spojovací chodby

široká veřejnost, tak sami horolezci, kteří se

v Turnově i na Dlaskově statku v Dolánkách.

a galerie podle architektonického záměru

navíc účastní v nezvykle velkém počtu cyklu

Máme opravené a zrekonstruované, tedy až

Ondřeje Toboly a Radima Babáka, kteří

přednášek, které jsou v návaznosti na novou

na jeden, všechny objekty, které spravujeme,

jsou zároveň i autory výtvarného řešení

expozici pořádány. Otevřením nové expozice

máme výborné výsledky ve výzkumné činnosti

interiéru. Jejich cílem bylo vytvořit novou

pro nás tento projekt nekončí. Chceme,

a také patříme mezi nejnavštěvovanější muzea

atraktivní část muzea, která bude zároveň

aby expozice dál žila, aby se s ní propojily

v naší zemi. To není málo. A když k tomu ještě

naučnou i zábavnou platformou pro širokou

další a další programy a aktivity, které tento

přidám, že se téměř každý den těším do práce,

skupinu návštěvníků. Rekonstrukce objektu,

výjimečný fenomén našeho regionu a hlavně

mohla bych si přát víc?

ve které je nová expozice umístěna, trvala

ty, kteří mu zasvětili své touhy a svůj život, při-

přesně dva roky – od poklepání na základní

blíží veřejnosti. Například letos v únoru…

V loňském roce byla v turnovském

kámen 9. září 2017 do slavnostního otevření

muzeu otevřena expozice věnovaná

7. září 2019. Z původních budov zbyla jen část

Autorka rozhovoru: Květa Šírová

1 | Část Expedice Peru 1970 den před tragédií.
2 | Základní tábor pod Huascaránem, který byl 31. května
1970 zavalen lavinou kamení a bahna během tragického
zemětřesení. Foto: Vilém Heckel.
3 | Sobota 11. 7. 1970 – Panychida za Expedici Peru ’70
na „Sahaře“ ve Skaláku. Čestná stráž Miroslav Dědek
a Ivan Volf, při projevu zachycen Vladimír Procházka,
který tryznu zorganizoval. Tragédie v Peru oživila již
starší myšlenku vybudování symbolického hřbitova horolezců. V roce 1971 byl hřbitov ve Skaláku zřízen a dodnes
jsou zde průběžně doplňována jména horolezců, kteří
ve skalách tragicky zahynuli. Každým rokem na Štědrý
den se zde lidé setkávají při vzpomínkové bohoslužbě.
Foto: archiv Vladimíra Procházky ml.
4 | České horolezce, kteří zahynuli pod Huascaránem,
připomíná na místě neštěstí pomník andinistů. Ten
je věnovaný všem horolezcům, kteří kdy přišli o život
v peruánských Andách.
5 | Tragédii v Peru připomíná také památník v prostoru startu
Jizerské 50 v Bedřichově, kde se v průběhu každé padesátky uctívá památka horolezců. Na snímku z roku 2015 je
dlouholetý předseda Ski klubu Jizerská 50 Jan Čejka spolu
s Přemyslem Sobotkou, současným náměstkem hejtmana
LK, při pokládání věnce k památníku.
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Krajem

EXPEDICE PERU 1970
Horolezectví je v Libereckém kraji úzce spjato

31. května 1970, kdy v 15:23:31 zasáhlo

s nejslavnějším lyžařským běžeckým závodem

pobřeží Tichého oceánu zemětřesení o síle

Jizerskou 50. Letos se poběží již po třiapade-

7,9 Richterovy stupnice. Masa ledu a kamení

sáté. První ročník závodu se konal v roce 1968

pohřbila všech 14 horolezců. V oblasti ten

jako zimní příprava horolezců na sezónu.

den zahynulo sedmdesát tisíc lidí a jednalo

Patnáct z jejich účastníků čekala o dva roky

se o největší přírodní katastrofu, jakou Jižní

později účast na Expedici Peru 1970, nikdo

Amerika pamatuje dodnes. Dlouhých 12 dnů

ale netušil, co je na peruánském Huascaránu

čekali příbuzní účastníků výpravy do peruán-

potká. Od roku 1971 se proto Jizerská 50

ských And na zprávu chilské záchranné expe-

běhá jako Memoriál Expedice Peru ’70. Letos

dice. Ta přišla až 11. června a potvrdila smrt

uplyne od tragického konce nejslavnější

všech 14 horolezců. Československé horole-

československé horolezecké výpravy již 50 let.

zectví tak získalo smutné prvenství. Jednalo

V říjnu roku 1969 se v tehdejším

ze které se nikdo nevrátil. V letošním roce

horolezecké federace, na němž se česko-

tomu bude již padesát let od této tragédie.
Horolezci, kteří zahynuli během Expedice

dobré vztahy s Peruánci. Na jejich základě

Peru 1970: Václav Urban, Arnošt Černík, Jiří

přišlo pozvání do Jižní Ameriky a nic už

Rasl, Milan Náhlovský, Valerián Karoušek,

nebránilo zahájení příprav na Expedici

Zdeněk Novotný, Vilém Heckel, Ladislav

Peru 1970. Výprava odlétala 23. dubna 1970.

Mejsnar, Jaroslav Krecbach, Milan Černý,

Do letadla měl nastoupit jako člen expedice

Svatopluk Ulvr, Bohumil Nejedlo, Miloš

také liberecký lezec Jiří Bolech, režim mu ale

Matras, Jiří Jech a Ivan Bortel.

vycestovat nedovolil. Jednalo se o první zásah
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Patnáct zmařených životů připomíná

osudu proti výpravě. Druhou ránu přinesla

kamenná mohyla postavená na počest horo-

první oběť. Byl jí nejlepší lezec výpravy Ivan

lezců v roce 2010 u startu závodu Jizerské 50.

Bortel, který se při výstupu lehkým terénem

Čest jejich památce.

13. května 1970 zřítil do třicetimetrové
propasti. Osudnou se výpravě stala neděle

3

se o první horolezeckou výpravu v historii,

Československu konal kongres Mezinárodní
slovenským horolezcům podařilo navázat

2
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HISTORIE
Mimoň a výchova obyvatel
k občanství
Školství se v počátcích první republiky potýkalo s materiální
nouzí a obrovským úkolem přetvořit starého rakousky smýšlejícího člověka v nového uvědomělého republikána.
Tato idea byla nabídnuta školám českým i německým. Pomůckami, zvláštními brožurami a lidově vydaným textem ústavy,
byly i německé školy vybaveny v plném rozsahu. Jejich přístup
k občanské výchově byl liknavý. Do interpretace učebnic prosakoval stále německý nacionalizmus, který rozkolísával vědomosti a hlavně postoje žáků, čemuž napomáhali četní němečtí
učitelé, zdaleka však ne všichni.
Obzvlášť těžký úkol na sebe vzala česká škola. Mimoňská
vznikla v září 1919. Učitelé měli co dělat, aby zvládli výuku
dětí v mateřském jazyce. Mnohé totiž vlivem německé většiny
kolem sebe a díky vlažnosti rodičů, měli semletou češtinu
a němčinu a nedokázali se v žádné řeči dostatečně vyjádřit.
Zvlášť složitý byl problém národnostně smíšených manželství.
Trpělivě z dětí učitelé dělali Čechy. K tomu bylo třeba přistoupit k výchově k uvědomělému občanství.
V přestupný den 29. února 1920 byla schválena československá
ústava. Stala se ústředním dokumentem uspořádání státu
a jeho demokratické podoby. V tak komplikované situaci, jako
byla případně v Mimoni, bylo zapotřebí vysvětlit základní
věci: co je to občan, co je to demokracie, jaká jsou práva a povinnosti občanů. Nejsložitější otázkou byla národnostní tolerance.
Prostupovala veškerým učivem. Příkladně i učebnice německého jazyka pro české děti od litoměřického školního inspektora J. R. Tesaře dávala příležitost německy pojmenovat naše
státní symboly, vlajku a státní znak. Zpaměti si osvojovaly
německé znění naší hymny. Autor učebnice i v řadě dalších
kapitol totiž předpokládal kamarádství českých a německých
dětí a dával českým dětem návod jak vysvětlovat základní
pojmy státního občanství svým německým vrstevníkům.
Občanská výchova se přenášela v české škole i na rodiče. Učitelé je svolávali po večerech do školních lavic, aby jim dali
podrobné vysvětlení naší ústavy. Pomohli vytvořit obrovský
kapitál občanské společnosti, který se projevil v rozhodnosti
republiku bránit v těžkém roce 1938.
Všechny politické okolnosti a zrádná politika tehdejších spřátelených velmocí byly těžkou ranou výchovnému systému
budování uvědomělého vlastenectví. Následovala léta přímých
perzekucí a na to i všelijakých pošlapávání důstojnosti výchovy
řádného občanství a lásky k vlasti.
Ladislav Smejkal

něný betlém, rozsvícené lampičky. Jak krásně tam zněla Tichá
noc, kdy se k seniorkám přidali všichni přítomní.
A pak už došlo v Muzeu u ozdobeného vánočního stromečku
na rozlévání svařáčku – některým do jimi přinesených „hrníčků s příběhem“, ochutnávání cukroví, brazilská káva nemohla
chybět, rozdávání dárečků, seznámení s nejbližšími akcemi
v roce 2020. Také vyprávění a pár mouder o tradici Betlémského světla, kdy bylo někdy dost těžké upoutat pozornost
téměř 60 lidí. Někteří byli v Muzeu poprvé, a tak absolvovali
prohlídku se zasvěceným výkladem s majitelem – Ing. Polakovičem.
Jsme rádi za zpětnou vazbu, za pochvalu, že se vám v Náhlově
líbilo. I letos tam vládla pohoda klid a my děkujeme všem,
kteří se zúčastnili, všem, kteří mají zásluhu za hladký průběh
a všem příznivcům přejeme šťastný nový rok.
A uvidíme se na pravidelných schůzkách – každý první čtvrtek
v měsíci v Klubu seniorů od 16 hod. Aktualizaci našich akci
najdete na www.historiemimone.cz

za Spolek Historie Mimoňska – Lenka Špačková

Výstup na kostelní věž 26. 12. 2019
Vánoční podvečerní výstup na věž mimoňského kostela sv.
Petra a Pavla organizovaný Spolkem historie Mimoňska se
navzdory počasí-nebo právě proto – velice vydařil. Děkujeme
za zasvěcený výklad sl. Kaiserové a p. Šťastnému, který zaujal
desítky návštěvníků. Moc děkujeme sehranému týmu p. Janečkové, p. Maříkovi i předchozím brigádníkům, kteří ometli
pavučiny, zametli schody. Další výstup na věž kostela se pokusíme zařídit na velikonoční svátky.

Poslední akce Spolku historie
Mimoňska: Betlémské světlo
je za námi
Závěr roku proběhl 21. 12. 2019 již tradičně v Náhlově
v Muzeu vystěhovalectví, které se zaplnilo do posledního
místečka a pozdní příchozí již museli stát. Program jako
vždy – zpívání koled se Seniorkami z Mimoně +1, přesun do
kapličky sv. Floriana, kde si mohli zájemci připálit do svých
lampiček Betlémské světýlko, které z České Lípy přivezl
Ing. Polakovič. Vyzdobená kaplička, vystavený nádherný hli-
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ZŠ a MŠ Pod Ralskem
Ohlédnutí za Vánoci
Poslední den před vánočními prázdninami patřil ve škole
samým radovánkám. Vše zahájily dívky ze 7.ročníku z literárního kroužku svou autorskou divadelní hrou „Narození
Ježíška aneb Jak to bylo doopravdy“. Odehrály dvě představení,
ve kterých postupně pobavily celý 2. stupeň.
Následovaly již tradiční vánoční dílny (žáci si mohli vybrat
mezi nejrůznějšími aktivitami) a třídní vánoční besídky.
Po obědě nadešel čas na vánoční diskotéku, kterou měli v režii
žáci 9. ročníku – pouštění hudby, moderování, organizaci
soutěží. Vše zvládli na jedničku a jejich mladší spolužáci byli
moc spokojení.
Díky všem, kteří se na předvánočních akcích podíleli!
Mgr. Lenka Jarošová

Jak jsme se rozloučili s rokem 2019 ve školce Sluníčko
Předvánoční čas ve školce Sluníčko začal v každé třídě besídkami. Děti na nich předvedly rodičům, co si pro ně připravily.
Poté si rozbalily dárečky, které našly pod stromečkem a pohrály si s nimi. Vánoční atmosféru doplnila vůně cukroví, které
každý donesl na ochutnání.
Také jsme navštívili muzeum v Mimoni, kde byla výstava na
téma „Za dávných zimních večerů“. Děti si vyzkoušely masku
čerta, Mikuláše a medvěda. Dozvěděli jsme se něco o starých
zvycích v období zimy.
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Poslední akcí roku 2019 byla návštěva kostela Sv. Petra a Pavla.
Děti si prohlédly vánočně ozdobené stromy v zahradě u kostela. Pan farář nám ukázal krásný betlém, který se nachází
v kostele. S dětmi jsme si povyprávěli o narození Ježíška a ukázali na betlému. Každý dostal drobnou minci a mohl ji vhodit
do košíčku k černouškovi pro štěstí.
Prohlédli jsme si velkou svíčku s Betlémským světlem. Některé
děti byly poprvé v životě v kostele. Byly nadšené, moc se jim
tam líbilo-varhany, obrazy, malby na stěnách, oltář, lavice...
Nyní se těšíme, co nám nový rok přinese nového a zajímavého.
Zuzana Horáčková

ZŠ a MŠ Mírová
Tradice není zapomenuta
Nazrál čas a podmínky pro to, abychom mohli navázat na
dlouholetou tradici, kdy se do Zvláštní školy v Mimoni pravidelně sjížděli žáci z okolních zvláštních škol, aby se poměřili
ve sportovních i dovednostních soutěžích. Proto jsme 12.prosince 2019 pozvali zástupce žáků praktických a speciálních
škol z České Lípy, Jablonného v Podještědí a Doks do speciálních tříd na ZŠ na Letné na ,,Okresní rukodělnou soutěž“,
aby si vyzkoušeli své pracovní dovednosti, kreativitu a trpělivost při samostatné výrobě vánoční dekorace z netradičních
materiálů. Starší žáci pracovali s pedigovou šenou, mladší
žáci tvořili z několika druhů dýhy a dřevěných špachtlí. Žáci
speciální ZŠ vyrobili papírovou dekoraci, kterou dozdobili
různými výtvarnými technikami. Zadání to bylo zajímavé,
ale nelehké.
Po soutěžním dopoledni proběhlo vyhodnocení nejlepších
výrobků a ocenění nejúspěšnějších soutěžících.
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Nikdo však neodjížděl s prázdnou, protože kromě vyrobené
vánoční dekorace si všichni odvezli i malý dárek. K příjemnému průběhu dopoledne jistě přispělo i dobré pohoštění,
které připravily paní učitelky a asistentky společně s našimi
žáky. Potěšilo nás, že všichni zúčastnění odjížděli plni příjemných dojmů a věříme, že se v dalším ročníku rozšíří řady
soutěžících o reprezentanty novoborské praktické školy,
kteří se letos pro nemoc učitelů i žáků nemohli zúčastnit.
Mgr. Jitka Ledvinová, výchovný poradce
pro speciální třídy při ZŠ a MŠ, Mírová, Mimoň

Zprávičky z MŠ Letná
Leden byl tentokrát pořádně dlouhý měsíc a vešlo se do něj
hodně témat, ale povídání o paní Zimě nepodpořila skoro
žádná sněhová nadílka, i když práce dětí byly samá sněhová
vločka, sněhulák nebo rukavice. A když se venku nedá moc
hrát, musí se to „dohnat“ ve třídě. Proto se třeba u Motýlků
stal leden měsícem her. Ale ne těch obvyklých jako jsou stavebnice, puzzle nebo auta. Hrály se hlavně společenské hry
– domino, různé druhy pexesa, člověče, nezlob se, černý
Petr apod. Děti se se zápalem zapojily do her a zcela je ovládl
duch soutěživosti. Fandily si, učily se prohrávat, střídat se
ve hře, hrát fairplay. Ona taková výhra nad kamarádem je
zcela něco jiného než bezduché opakování počítačové hry.
Předškoláci od Ježků i Motýlků se na konci měsíce také
zúčastnili recitační soutěže na Základní škole Mírová. Překonali trému a před cizím publikem hezkým přednesem
dokázali, že básničky pro ně nejsou jen obyčejné opakování
naučených slov.
Únorová pohádka O perníkové chaloupce v sobě skrývá
trochu ponaučení. Hravou formou dětem připomene, že
cizí lidé to s nimi nemusí myslet dobře a není radno se hnát
za každým lákadlem. Svátek svatého Valentýna zase naopak
zdůrazní, jak by se lidé k sobě měli hezky chovat. Děti si
vyrobí nějaké malé dárečky a popovídají si o tom, co to znamená mít někoho rád. Ježci budou myslet i na zvířátka, kterým donesou něco dobrého na zub. Motýlci si určitě užijí
návštěvu opravdového hasiče (v rámci povídání o povoláních) a u Berušek se bude tancovat a dovádět, protože je
čeká Masopust a karneval.
Kolektiv MŠ
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Prosinec na gymnáziu
Přestože nám prosinec a vánoční prázdniny ukrojily třetinu
času, proběhlo opět pár akcí, na které se můžeme podívat.
Některé z akcí pořádali dokonce samotní žáci, necháme je
tedy také, aby o nich sami informovali.

Den otevřených dveří
Den otevřených dveří navštívilo v prosinci opět mnoho zájemců o studium na naší škole. Společně se žáky primy a kvarty
si prošli školu a dostali informace o studiu. V několika učebnách byl také pro uchazeče připravený zajímavý program.
V nově zrekonstruované chemické laboratoři si mohli za
pomoci našich žáků vyzkoušet jednoduché chemické pokusy
jako např. papírovou chromatografii, důkazy kyselosti a zásaditosti látek pomocí výluhu z červeného zelí, tajná písma
a další. Prohlédli si také mikroskopickou stavbu krystalů
modré skalice, kuchyňské soli a dalších látek. Další Den otevřených dveří, na který srdečně zveme nejen zájemce o studium
na škole, se koná 6. 2. 2020 od 14:00 do 18:00. Přijďte si opět
něco zajímavého vyzkoušet!

Návštěva ze ZŠ Ralsko-Kuřívody
V pátek 6. 12. na gymnázium dorazila i skupina 9 žáků čtvrté
a páté třídy ZŠ a MŠ Tomáše Ježka Ralsko-Kuřívody v doprovodu paní ředitelky Mgr. Bc. Hany Huškové a paní učitelky
Mgr. Anety Šupkové. Pro děti byl připravený pestrý program.
Vyzkoušely si naše robotické stavebnice, prováděly jednoduché pokusy ve fyzice, v nové učebně chemie je žáci sexty
seznámili s papírovou chromatografií a společně si pod mikroskopy prohlédli krystaly, jablko, hrušku a lidský vlas. V hudební výchově si s kvartány zazpívaly vánoční koledy a zahrály
písničky podle „barevných not“ a na závěr si v tělocvičně se
žáky sekundy zahrály Brännball, dynamickou pálkovací hru
podobnou softballu nebo baseballu. Všichni jsme si páteční

Únor 2020

13

Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLEK
dopoledne užili a věříme, že se podobná setkání budou opakovat.
Podnikání na škole? Proč ne?
V rámci výuky ve třídě sextě si žáci založili dvě školní firmy.
Nechme je nyní představit akce, za kterými stojí. Začněme
informacemi ke školní firmě Gymi Entertainment, které
sepsala žákyně třídy sexty Marie Štrumfová.
Jsme školní firma s názvem Gymi Entertainment. Vedoucím
firmy je Marie Štrumfová, která vede: Oldřicha Hladíka, Bilguuna Munkhbaatara, Štěpána Jarolímka a Lukáše Ostaše.
Zaměřujeme se na sportovní turnaje, turnaje vědomostí a školní časopis. Turnaje a vědomostní soutěže se konají v prostorách školy. Doposud jsme pořádali turnaje v basketbalu
a stolním tenisu a plánujeme další. Turnajů se mohli účastnit
nejen současní, ale i bývalí žáci školy. Turnaje ve stolním
tenise se zúčastnilo kolem 30 žáků a v basketbalu kolem 35
žáků.

Našimi vědomostními soutěžemi byly Piškvorky, Šachy a „Den
našich vědomostí“. Při „Dni našich vědomostí“ jsme zapojili
celou školu do celodenní soutěže. Celkově bylo rozmístěno
10 stanovišť po celé škole s různým zaměřením (např.: matematika, český jazyk, biologie, informatika, cizí jazyky atd.).

Rozhoduj o Evropě
Na Krajském úřadu v Liberci se 2. 12. 2019 konal regionální
seminář „Rozhoduj o Evropě“. Tématem bylo opětovné využití
recyklované odpadní vody. V rámci semináře měli žáci možnost debatovat s osobnostmi veřejného života, ale také účastnit
se simulace zasedání evropských institucí. Jan Mrázek, Jiří
Sedláček, Václav Král, Elizabeth Špačková, Eliška Stuchlá
(všichni ze třídy oktávy) a Ondřej Kos s Adamem Macháčkem
(oba ze třídy kvinty) se účastnili jako součást Rady EU, kde
zastupovali jednotlivé země. Jan Mrázek dokonce postupuje
na modelové zasedání institucí EU do Bratislavy.

Tradiční prosincové akce
S prosincem je úzce spojeno několik akcí, které na škole probíhají již tradičně právě v tomto měsíci.
Ve čtvrtek 5. 12. se konala i u nás nadílka. Pro hodné a pilné
nějaký ten pamlsek, zlobivé do pytle. Tak takhle by to možná
vypadalo na jiných školách. U nás ale zůstaly pytle prázdné
a pusy plné. Musíme ale uznat, že zejména u mladších žáků
došlo po návštěvě čertů k výraznému zlepšení školních výsledků. Děkujeme žákům kvinty za to, že Mikuláše, čerty a anděly
do naší školy pozvali a ukázali jim cestu.

Druhou školní firmou je Čipokoso. O jejím působení píše
Monika Havránková.
Jsme firma pod organizací JaCzech a provozujeme kantýnu
s názvem Čipokoso, což v čičevštině znamená rohlík. Máme
otevřeno každý všední den od 9:40 do 10:00 v prostorách
školní jídelny. V kantýně prodáváme chlazené nápoje, párky
v rohlíku, vafle a čerstvé pečivo. Jednou za 14 dnů pořádáme
také speciální prodejní den s vlastnoručně napečeným pečivem. Žáci a zaměstnanci školy naši kantýnu často navštěvují,
a my jsme rádi, že je ve škole zpestřením.
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Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLEK
Hned následující den pořádali žáci kvarty s pomocí žáků
primy akci nazvanou Vánoční rozjímání. Zazněly vánoční
koledy a recitace básní s vánoční tematikou. Vše bylo doplněno čajem, cukrovím a pohodovou vánoční náladou.
V pátek 13. 12. se naši žáci již poněkolikáté vydali na tradiční
vánoční trhy do německého Bautzenu. Cestou se ještě zastavili v etnografickém muzeu ve městečku Herrnhut. Na trzích
mohli navštívit mnoho stánků s typicky německým občerstvením (německou štolou nebo opékanými klobásami tzv. Bratwursty). Kromě toho mohli na poslední chvíli zakoupit vánoční ozdoby a další předměty s Vánocemi spojené.
Už jen samotná procházka ozdobeným Bautzenem vytvářela
krásnou vánoční atmosféru, na kterou se všichni těšili a snad
se na ni mohou těšit i další roky.
Rok 2019 jsme společně zakončili na Vánoční akademii
Gymnázia Mimoň v Domě kultury Ralsko. O akci za organizátory píše Berenika Švajdová (kvarta).
Dne 20. 12. 2019 se v Domě kultury Ralsko konala již tradičně Vánoční akademie. Letos si třída kvarta vybrala téma
Disney a všechny ostatní třídy Gymnázia Mimoň měly za
úkol připravit si krátkou scénku k pohádce, kterou si vylosovaly. Mohli jsme vidět krásně zpracovaná jak taneční,
pěvecká, tak i herecká vystoupení. Všechny třídy letos předvedly úžasné výkony a za jejich náročnou práci byly odměněny krásnými cenami. Porota však mohla vybrat pouze
jednoho vítěze, tím se stala třída sexta, která zpracovala
scénku na motivy pohádky Sněhurka. Letošní akademie se
i přes velké obavy třídy kvarty velice povedla a my už se
skutečně těšíme, co si pro nás připraví další třída v příštím
roce.

• 23. 11. 2019 – Výletníček v Děčíně
Do bazénu jezdí děti snad nejraději ze všeho – a do děčínského
obzvlášť! Užily si to i tentokrát na maximum, zaplavaly si,
zahrály nejrůznější hry a soutěže, vyřádily se a celkově byly
všechny opět spokojené.
• 29. 11. 2019 – rozsvěcení vánočního stromu v Mimoni
Náš pěvecký soubor společně s kroužkem Korál dostal příležitost vystoupit na slavnostním rozsvěcení vánočního stromu na náměstí v Mimoni. Akce to byla velmi zdařilá,
vystoupení se nám povedlo a my moc děkujeme za pozvání!
• 1. 12. 2019 – návštěva Domova důchodců v Mimoni
S dětmi, které projevily zájem, jsme se vydaly do Domova
důchodců užít si s babičkami a dědečky společnou hodinku
při zpívání, čtení a výtvarné činnosti. Akce se velmi vydařila,
všichni – klienti DD i děti – byli nadmíru spokojení a my už
se moc těšíme na další návštěvu!
• 10. 12. 2019 – rozsvěcení vánočního stromu u školy Mírová
Protože vystoupení pěveckého souboru a Korálu mělo na
náměstí v Mimoni velký úspěch, dostali jsme pozvání zazpívat
také při příležitosti slavnostního rozsvěcení vánočního stromu
u školy Mírová. Zpívalo nás sice o dost méně, přesto jsme se
divákům, učitelům, žákům i rodičům, moc líbili.
• 7. 12. 2019 – výlet s Výletníčkem do protileteckého krytu
v Liberci
Kroužek Výletníček se tentokrát rozhodl navštívit protiletecký
kryt v libereckém podzemí. Děti zcela pohltil odborně-populární výklad pánů průvodců, kteří všechny zúčastněné provedli
celým krytem. Děti si necelé dvě hodiny v podzemí báječně
užily, na všechno se vyptávaly a celkově bylo vidět, že se jim
program výletu moc líbí. Návštěva vánočních trhů na libereckém náměstí už byla „jen“ třešničkou na dortu, kterou si
děti také skvěle užily.
• 13. 12. 2019 – Vánoce se Střevlikem
Již tradičním výletem se stala návštěva akce Vánoce se Střevlikem v Hejnicích. Děti se mohly projít celou budovou i jejím
okolím a poskládat si adventní kalendář z hádanek a úkolů.
Všude byly také rozmístěné kreativní dílničky, kde si děti
mohly vyrobit krásné vánoční dárečky pro rodiče – např.
drátkované srdíčko, perníček, pytlíček na dárky nebo plovoucí
svíčku.

Mgr. Jaroslav Balcar

Zprávičky z Vážky
• 17. 11. 2019 – Výletníček v Kryštofově Údolí
Výletníček se tentokrát vydal na Den řemesel do Kryštofova
Údolí. Děti si mohly vyzkoušet spoustu výtvarných a kreativních technik – zdobení perníčků i hrníčků a jiné keramiky,
vyšívání, korálkování, malování na zvířátka ze sádry, malování
vánočních ozdob, malování na látku, decoupage na sklenice… Zkusily se také zapojit do výtvarné soutěže o nejkrásnějšího anděla. Cestou zpátky se proběhly, nakrmily ovečky
a spokojené se vrátily do Mimoně.
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• Prosinec 2019 – Krabice od bot
Stejně jako loni jsme se zapojili do projektu „Krabice od bot“.
Tentokrát jsme se ale spojili s Dětským domovem v Krompachu, dohodli jsme se, které děti smíme obdarovat a pak to
všechno společně s dětmi z Korálu provedli. Rádi a nadšeně
jsme obdarovali 15 dětí ze školky, o kterých jsme věděli, co
je baví a co by si pod stromečkem přály mít. Děkujeme za
možnost udělat dětičkám radost…
• 11. 1. 2020 – Výletníček na keramických dílnách v Liberci
Artleta je výtvarné studio v centru Liberce, které pořádá otevřené kreativní dílny pro děti i dospělé. Děti z Výletničku se
zúčastnily keramické dílny hned na začátku ledna 2020.
Všechny si vyrobily keramické srdíčko pro rodiče k Valentýnu.
Z výletu přijely opět nadšené.
Z DDM Vážka zdraví, Mgr. Kristýna Petrová
Únor 2020
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Dobrovolnictví v SSMM, p. o.

Motto: „Vzdělávání přichází za seniory“
Vážení senioři,
chcete se i Vy stále vzdělávat a rozšiřovat si své vědomosti?
V našem konzultačním středisku je možné studovat různá
témata v malé skupince Vašich seniorských vrstevníků, kteří
mají - podobně jako Vy - zájem o plnohodnotně strávený čas
při získávání nových poznatků. Příjemné pro Vás může být
i seznámení se s novými „spolužáky“, se kterými můžete sdílet
i další aktivity volného času.
Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity
v Praze obohatila nabídku výuky Univerzity třetího věku
(U3V) o Virtuální U3V, která Vám dává možnost zájmového
vysokoškolského studia přímo v místě Vašeho bydliště.
Neváhejte a přijďte mezi nás!

Adra Česká Lípa aktuálně hledá nové dobrovolníky do Domova pro seniory v Mimoni (5 dobrovolníků). Zájemci se mohou
hlásit průběžně na tel. 777 088 871 nebo na e-mail: petr.maska@adra.cz. Stačí 1 hodina týdně věnovaná potřebným. Dobrovolníci jsou obyčejní lidé, kteří dělají neobyčejné věci. Před
Vánoci jste nás hodně podporovali, navštěvovali, mysleli na
nás dary a dárky a my vám za to děkujeme. Jsme tu ale stále
a stále stojíme o vaši pozornost. Pokud chcete poznat dobrý
pocit, pocit z radosti druhého, jak málo stačí. Stačí se stát
dobrovolníkem a věnovat nám, respektive našim klientům,
chvilku svého času. Přijďte sami, s kamarádkou, s dětmi,
s vnoučaty....s dobrými úmysly jsou všichni vítáni. Pojďte si
s námi popovídat, přečíst nám knížku, zahrát si karty, hry.
Děkujeme, že na nás myslíte i mimo advent.
K. Kapičková, ředitelka SSMM, p. o.

Konzultační středisko

MIMOŇ

Zřizující organizace
konzultačního střediska

MĚSTO MIMOŇ
Místo výuky
Městský úřad Mimoň, Mírová 120, Mimoň,

zasedací místnost 3. patro

11. února 2020 zahájíme v pořadí již 14. semestr, tentokrát
na téma „Leonardo da Vinci“
Osnova kurzu:
1. Leonardo da Vinci: mládí, učení, rané dílo dne 11. 2. 2020
2. Leonardo da Vinci: oltářní obrazy a svatí dne 25. 2. 2020
3. Leonardo da Vinci: portréty dne 10. 3. 2020
4. Leonardo da Vinci: nástěnné malby dne 24. 3. 2020
5. Leonardo da Vinci: sochař, architekt a teoretik dne 7. 4.
2020
6. Leonardo da Vinci: kresby dne 21. 4. 2020
Vedoucí lektor: doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D.. Přednášky
probíhají 1x za 14 dní v úterý v 9.30 hod., v konzultačním
středisku na Městském úřadě Mimoň, v zasedací místnosti
ve 3. patře.
Zájemci se mohou předem ohlásit osobně nebo e-mailem
na Městském úřadu, u Mgr. Vendulky Böhmové, č. dv. 105
(bohmova@mestomimon.cz).
Cena aktuálního kurzu je 300 Kč.
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Kam po ZŠ aneb jak pomoci dítěti
s výběrem střední školy?
Vybrat si budoucí povolání je jedním z nejdůležitějších kroků
v životě člověka. Je potřeba zhodnotit mnohá pro a proti, zkušenosti, zájmy a dovednosti dítěte, jaké má limity a v neposlední řadě také jeho známky.
Kterou školu zvolit?
Každý rodič a také každé dítě má jiné potřeby a jiná očekávání.
Pokud váháte při výběru konkrétní školy, zodpovězte si následující otázky: Jaká je vzdálenost školy od místa bydliště? Je
školné? Jak probíhají přijímací zkoušky a kolik uchazečů se
hlásí? Kolik uchazečů budou do daného oboru přijímat?
Jaké je uplatnění absolventů? Většina škol pořádá dny otevřených dveří, kde zodpoví všechny vaše dotazy.
Rady pro rodiče
Rodiče by se měli do výběru střední školy zapojit, klást rozumné argumenty, zhodnotit výběr. Za žádnou cenu však do
budoucnosti dítěte neprojektujte své tužby a ambice. To, že
budete dítě nutit pokračovat ve vašich šlépějích, i když na to
tzv. nemá „buňky“ je rozhodně špatně. Uvědomte si, že dítě
pak bude v budoucnu nespokojené, a to může vést k různým
problémům jak po stránce psychické, tak pracovní.
Přehnaná nebo příliš skromná očekávání rodičů dokážou
v dítěti vyvolat při výběru budoucího povolání obrovský stres.
Vašim úkolem je dítě podpořit, nasměrovat, být mu oporou.
S výběrem školy může pomoci také třídní učitel, výchovný
poradce nebo školní psycholog.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
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Zpěvandulí adventní ohlédnutí
Patnáctý prozpívaný adventní čas – to je důvod ke krátkému
zamyšlení a zavzpomínání…
Naše Zpěvandule existují již 15 let a za tuto dobu jsme jenom
v předvánočním čase uskutečnili více než sto koncertů. Nejvíce
jich bylo samozřejmě v Mimoni a v blízkém okolí, ale jezdíme
i do Prahy a na sever země – do Hejnic. I letos jsme zvládli
celkem 9 adventních vystoupení v celém tomto regionu. Nejdříve při rozsvícení vánočních stromů v Mimoni, v Pertolticích
a ve Velkém Grunově. Na prvním adventním koncertu
v mimoňském Kostele sv. Petra a Pavla letos s námi jako hosté
zpívaly malé Levandulky, ve Volfarticích jsme se představili
na třetím adventním koncertu. Do Prahy na vánoční výstavu
v Betlémské kapli jsme se letos vypravili již popáté, tam se
vracíme opravdu velmi rádi. Nejen proto, že má výstava přímo
magickou atmosféru, že si tam svůj koncert užíváme třikrát
a vždy se nám tam podaří zapojit do našeho zpívání mnoho
posluchačů, ale i proto, že nás tam již vítají jako své staré známé… Některá místa našich koncertů již natolik známe, že
posluchače poznáváme podle tváří a přesně víme, co si budou
přát a známe jejich reakce, jinde – např. ve V. Grunově a ve
Volfarticích jsme měli svou premiéru. A moc nás těší, že se
všude setkáváme s velkým uznáním a radostí. Posluchači
chválí pestrost programu, originální úpravy, možnost zapojení
se do zpěvu a doprovodu písní i čistotu našeho projevu. A my
si zase užíváme úsměvy ve tvářích přítomných, chvilky uvolnění a odběhnutí od běžného předvánočního shonu, načerpání energie a sil do nastávajícího adventu. Ten letošní se
nám opravdu vydařil a my se nyní těšíme na všechny koncerty,
které nás čekají v roce 2020.

dTest: Mikroorganismy v papírových
kapesníčcích
V posmrkaném kapesníku se to mikroorganismy jen hemží.
Nakolik hygienický je ovšem nerozbalený papírový kapesník?
Spotřebitelská organizace dTest otestovala 16 značek kapesníků a mimo jiné odhalila, že některé kapesníčky obsahují
mikroby už od výroby. Nezávislý test ukázal, že neplatí přímá
úměra mezi počtem vrstev a kvalitou ani mezi kvalitou a cenou
kapesníčků. dTest navíc potvrdil dvojí kvalitu zboží prodávaného u nás a v zahraničí.
Ze široké nabídky si dTest posvítil na tří a čtyřvrstvé varianty
v kapesním balení. V supermarketech a drogeriích nakoupil
16 velkých balení papírových kapesníků po 10 až 30 balíčcích.
„Velmi nás zajímalo, jak se liší stejné výrobky prodávané
v různých evropských zemích. V akreditované laboratoři jsme
proto testovali české kapesníky spolu se vzorky od zahraničních spotřebitelských organizací,“ popisuje Hana Hoffmannová, šéfredaktorka časopisu dTest.
U všech kapesníků dTest zkoumal pevnost, savost, přítomnost
mikroorganismů a výskyt nežádoucích chemických látek,
hodnotil také informace uváděné na obalu. Zatímco pevnost
a savost kapesníků lze vyzkoušet v domácích podmínkách,
chemickou analýzu zvládne jen laboratoř.
Papírový kapesníček je věrný pomocník – vytáhneme ho při
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řešení nehod v podobě rozlitých tekutin, utření rukou nebo
přiložení ke krvácející ráně. Z bezpečnostního pohledu patří
mezi největší riziko aerobní mezofilní a sporogenní bakterie,
tedy takové, které potřebují k životu kyslík a střední teploty.
Mikrobi se dostávají do výrobních strojů zřejmě s prvotní
surovinou, snadno v nich přežívají a vytvářejí na různých
površích biofilm. Voda, která stroji cirkuluje, je pak úspěšně
roznáší dál.
Balit do kapesníčků svačinu není dobrý nápad. „I když kapesník není primárně určený pro kontakt s potravinami, očekáváme od něj velkou míru hygieničnosti. Neměl by proto
obsahovat sporogenní bakterie, jaké jsme našli ve
výrobcích dm Soft & Sicher Recycling, Harmony Extra Soft
Premium a Kaufland/K-Classic Supersoft Handkerchiefs,“
komentuje nález Hana Hoffmannová a dodává: „Kapesníky
Kaufland/K-Classic Supersoft Handkerchiefs navíc obsahovaly nejvíce mezofilních bakterií.“
Chemické látky jako optické zjasňovače, formaldehyd nebo
antimikrobiální látky se mohou dostat do kapesníků během
výroby a zpracování papíru. dTest zkoumal, jestli se z kapesníků tyto sloučeniny mohou uvolňovat do okolního prostředí
při praktickém používání. Naštěstí žádný z testovaných kapesníků s danou zkouškou neměl problém.
Díky mezinárodní spolupráci dTest otestoval i dvojí kvalitu
papírových kapesníků stejných privátních značek obchodních
řetězců z různých zemí. To je případ kapesníčků Lidl/Floralys
ze slovinského, rakouského, švédského a českého obchodního
řetězce. Mezi nejlepšími (z Rakouska) a nejhoršími (z Česka)
činil rozdíl v celkovém hodnocení 20 procentních bodů.
Český produkt ztrácel skoro ve všech hodnocených parametrech: v pevnosti, savosti a mikrobiologii, přitom je srovnatelně
drahý (15 Kč/10 balíčků) jako jeho rakouský bratr (v přepočtu
48 Kč/30 balíčků).
Horší kvalitou v porovnání se zahraničím trpí také české
papírové kapesníky značky Billa/Clever. Zatímco balení z Česka ukrývá třívrstvé kapesníčky, rakouská verze je čtyřvrstvá.
České Billa/Clever Kapesníčky (14,90 Kč/10 balíčků) získaly
o devět procentních bodů méně než Billa/Clever Taschentücher samtweich (v přepočtu 48 Kč/30 balíčků), protože nejsou
tak pevné a měly horší výsledky v mikrobiologických zkouškách.
Hana Hoffmannová

(inzerce)
Únor 2020
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Cvičili jsme evakuaci dispečinku.
Úspěšně!
Je 7. 1. 2020, devět hodin ráno. Pro pracovníky Zdravotnické
záchranné služby Libereckého kraje den jako každý jiný. Na
dispečinku zvoní telefony lidí, kteří potřebují pomoc. V 9.07
ovšem přichází nemilá zpráva. Prostor dispečinku je zamořen
a místo je nutné okamžitě vyklidit.

Do zaběhnutých kolejí se vše vrací v 11:40. Mobilní linky jsou
opět přepojeny na pevné, dispečeři sedí u svých počítačů.
Cvičení končí. Dopadlo na jedničku!
Zdravotnická záchranná služba pořádá podobná cvičení, při
nichž se zaměstnanci připravují na různé krizové situace,
pravidelně. Konají se cvičení operátorů, řidičů, zdravotnických pracovníků, leteckých týmů či spolupráce v rámci IZS.
„Nechceme se dostat do situace, kdy by kdokoliv z našich lidí
nevěděl, co má dělat. Jedna věc je samozřejmě teoretická příprava, kdy máme na papíře sepsané postupy a doporučení,
druhá je věc jejich převedení do praxe. Z tohoto hlediska pro
nás byla ostrá evakuace dispečinku velmi přínosná. Ověřili
jsme si, že podobnou situaci jsme připraveni bez problémů
zvládnout, zároveň jsme odkryli slabší místa, která můžeme
doladit,“ zhodnotil cvičení ředitel ZZS LK Luděk Kramář.
„Všem zúčastněným bych rád poděkoval za perfektní zvládnutí situace a celého cvičení,“ dodal. Zároveň připomněl, že
záchranka nic neriskovala a po celou dobu měla v záloze tým,
který byl připraven v případě potřeby okamžitě začít pracovat
na operačním středisku ZZS LK. „Nikdy bychom si nedovolili
cvičením jakkoliv ohrozit životy nebo zdraví obyvatel. Vše
bylo připraveno tak, aby v případě jakýchkoliv potíží bylo
možné okamžitě přejít na standardní provoz.

V tu chvíli se rozbíhá pečlivě připravený kolotoč. Zatím se
o něm ale všichni jen bavili a sepisovali nutné postupy. Nyní
poprvé vše jede na ostro. Dispečeři stále pomáhají lidem na
telefonu. Zároveň volají na policii ČR se žádostí o auta k přesunu a připravují nutné věci. Zařizují přepojení linky 155 na
mobilní telefony. Za necelých 10 minut nasedají do policejních
aut a v houkající koloně přejíždějí do prostor záložního operačního střediska v budově Policie ČR. Stále se sluchátky na
uších, stále přijímají hovory a vysílají sanity po celém Libereckém kraji. Během patnácti minut už mají svá pracovní
místa na nouzovém pracovišti. Pracují bez počítačů, jen přes
mobily a vysílačky, vše zapisují na papíry a stírací tabulky.
Provoz záchranky se ani na vteřinu nezastavil.
Celému cvičení v rolích pozorovatelů přihlíželi zástupci Libereckého kraje a Zdravotnických záchranných služeb z některých
sousedících krajů.
M. G.

Po necelé hodině je situace klidnější, všichni si zvykli na nové
podmínky. A v tu chvíli přichází nová zpráva – můžeme se
vrátit „domů“. Jenže zároveň se rozdrnčí telefony, pacientů
přibývá a dispečeři nemohou hovory utnout. Na odjezd zpět
na základnu se tedy čeká dalších 20 minut. A během přesunu
dispečeři stále hovoří.
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HASIČI
HASIČI RADÍ OBČANŮM
Jak zabezpečit domácnost proti
vzniku požáru
Statistické údaje jednoznačně dokládají, že požáry v domácnostech mají
nejtragičtější následky. Každý rok při
nich zemřou desítky lidí, zraněny
jsou další stovky osob a způsobené
škody dosahují stamilionů korun.
Na požárech v domácnosti má velký
podíl lidská neopatrnost. Mezi nejčastější příčiny těchto požárů patří
nedbalost při kouření, neodborná
manipulace s elektrickými spotřebiči nebo zacházení s otevřeným
ohněm v domácnostech, ať již se
jedná o zapomenuté jídlo na sporáku, nevhodně odložené nedopalky cigaret, svíčky a přímotopy ponechané bez dozoru v blízkosti hořlavé látky
nebo užití hořlavé kapaliny při zapalování kamen.
Domácnosti jsou v dnešní době přeplněny vybavením
z materiálů, které se snadno vznítí a rychle hoří, přičemž
dochází k úniku velkého množství vysoce toxického kouře
(např. čalouněný nábytek, matrace, bytové textilie). Právě
toxický kouř je nejčastější příčinou úmrtí osob při požárech.
Vysoký počet požárů v objektech pro bydlení obecně souvisí i s tím, že se lidé cítí doma v bezpečí a podceňují
drobné nehody, byť i ty mohou vést ke vzniku požáru.
Nebezpečí může plynout i z běžných činností v domácnosti
jako je hra dětí, vaření, kutilství apod.
Abyste se mohli doma cítit opravdu bezpečně, dávejte
pozor na:
Otevřený oheň bez dozoru
• Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen plynového
sporáku, krbu, zapálené svíčky.
• Zdroje otevřeného ohně zabezpečte tak, aby nemohly
zapálit hořlavé materiály v okolí.
• Dbejte zvýšené opatrnosti při vaření, především při
smažení, aby nedocházelo ke vznícení připravovaných
potravin.
Děti a domácí mazlíčky
• Zamezte přístupu dětí k možným zdrojům otevřeného
ohně, zápalkám, zapalovačům apod. Poučte své děti
o nebezpečí vzniku požáru.
• Hlídejte domácí mazlíčky, aby se nedostali do blízkosti
otevřeného ohně nebo nepoškodili kabely od elektrických spotřebičů.
Kouření a cigaretové nedopalky
• Při kouření cigaret a odhazování nedopalků do odpadkových košů dbejte na dokonalé uhašení nedopalků,
pozor na pokládání cigaret na hořlavý materiál. Velmi
nebezpečné je pak kouření cigaret v posteli, zvlášť pokud
jste pod vlivem alkoholu nebo jiných drog.
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Komíny a topidla
• Nechejte si pravidelně čistit a kontrolovat komíny.
• Kouřovody a topidla udržujte v řádném technickém
stavu.
• Žhavý popel ukládejte na bezpečné místo do nehořlavých nádob.
• Užívejte výhradně topiva určená pro dané topidlo, nezapalujte pomocí vysoce hořlavých látek (např. benzinu)
a netopte odpady, plasty apod. Neumisťujte do blízkosti
topidel žádné hořlavé látky, jinak hrozí vznik požáru
vlivem sálavého tepla. Bezpečná vzdálenost by měla
být stanovena v návodech na použití.
• Řádně a bezpečně ukládejte hořlavý materiál a látky
mající sklon k samovznícení (např. uhlí, seno, bavlna)
v dobře větraných prostorách.
Elektrospotřebiče
• Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu
s průvodní dokumentací výrobce.
• Udržujte v řádném stavu elektroinstalace, elektrické
spotřebiče, kryty na osvětlovacích tělesech, pohyblivá
šňůrová vedení atd.
• Nepřetěžujte zásuvky a prodlužovací šňůry, upřednostňujte prodlužovací šňůry s vypínačem.
• Při delším nepoužívání odpojte elektrospotřebič ze sítě,
pokud to je možné.
Protipožární zabezpečení
• Vybavte si svou domácnost autonomními „hlásiči požáru“, které vás na hrozící nebezpečí včas upozorní,
zejména v noci.
• Buďte vybaveni funkčními jednoduchými hasebními
prostředky (přenosný hasicí přístroj, hasicí sprej).
• Udržujte dobrý technický stav zdrojů vody, hasicích
přístrojů, případně jiných zařízení určených pro hašení
požárů.
• Znejte umístění a použití přenosných hasicích přístrojů
a nástěnných hydrantů.
V bytových domech musí být chodby, schodiště, únikové
cesty a východy volné k evakuaci osob, materiálu či vedení
hasebního zásahu. V těchto objektech musí být umístěny
např. funkční a snadno přístupné hasicí přístroje, zařízení
pro zásobování požární vodou (např. nástěnné hydranty)
apod.
Pamatujte, že investovat do zabezpečení své domácnosti
z hlediska požární ochrany se zcela jistě vyplatí. Chráníte
si tak nejen svůj život a zdraví, ale i majetek. Případný
požár totiž dokáže snadno způsobit mnohem větší škody, než jsou stokorunové investice do hasicího přístroje
nebo hlásiče požáru.
por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti
HZS Libereckého kraje
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