KULTURA
Pozvánky do Městského muzea
www.muzeummimon.cz

Vítězslav Fischer: Mravenci

Do 28. 5. 2017 potrvá výstava Vítězslava Fischera z Neštědic u Ústí
nad Labem, jehož koníčkem je výroba dřevěných mravenců. Má
jich desítky a nejsou ledajací. Jeho mravenci jsou pracovití, ani jeden z nich nelenoší. Většina z nich staví obrovskou loď a podobně. Vyučený truhlář Vítězslav Fischer zdědil šikovnost po předcích
a svého koníčka bere jako vzpruhu na duši. Jsou prý pro něho
i symbolem činorodé práce, kterou obdivuje. Pracuje doma sám,
nestresuje se a místo sledování televize se věnuje svému koníčku.
Tito jeho dřevění mravenci při různorodé práci jsou k vidění v našem muzeu. Na výstavě je i veliká herna, kde si můžou malí i velcí
návštěvníci s dřevěnými mravenci a kostkami stavět. Součástí je
naučná část, kterou jsme připravili ve spolupráci s Vlastivědným
muzeem a galerií v České Lípě, a ve které se dozvíte o skutečném
životě mravenců.

HISTORIE
Mimoňští studenti před sto lety
Občas je zajímavé zalistovat si ve starých almanaších a hledat
stopy po dávných studentech. Mimoň střední školu neměla, a tak
studenti, pokud nedojížděli do školy do Liberce nebo do České
Lípy, oživovali město hlavně o letních prázdninách. Podle tradic
z různých severočeských měst byli nápadně hluční a poznávali se
podle buršáckých čepiček.
Řekl jsem si, kolik jich bylo na českolipské reálce. Ve dvou školních letech 1915 – 1917 jen dva. Rudolf Kirschner v roce 1916
maturoval. Co si asi vybral za téma písemné práce z rodného německého jazyka. Ze tří témat byla dvě válečná: „Válka je hrozná
jako soužení z nebes. Je to však opravdu rána osudu“. Další válečné téma bylo: „Dosavadní oslavný průběh našeho polního tažení“.
Dobrá příležitost k obratným frázím. Maturoval s vyznamenáním.
Studenti začali školní rok ve své budově naproti klášteru, ale maturovali už v budově státního gymnázia naproti kostelu Narození
P. Marie. Tento ústav je vzal pod svou střechu, když svůj dům
museli přenechat vojenské posádce.
Posádkový velitel, plukovník Tirschek pověřil hejtmana ostrostřelců Zinkeho, aby chlapce naučil střílet na ostrostřelecké
střelnici. Několik nižších důstojníků 18. pěšího pluku provádělo
předvojenský výcvik starších hochů. Plukovník Tirschek nařídil
majoru Josefu Komárkovi, aby předvojenskou výchovu řídil.
Zatímco se v celém školním roce konala jen jedna významná exkurze, a to do sklárny Adolfa Rückla v Kamenickém Šenově, tak

bylo vykonáno šest pěších výletů, vlastně pochodových cvičení
a každé mělo přes dvacet kilometrů délku.
Školní rok byl zahájen 20. září 1915 bohoslužbou v kostele
P. Marie, načež se studenti shromáždili v kreslírně, kde jim profesor Josef Ziegler, nadporučík na dovolené, přednesl projev, který
byl zakončen trojnásobným zvoláním slávy císaři.
O rok později byl mimoňský student třetího ročníku Berthold
Bienert účasten dojemného shromáždění studentů a profesorů
21. listopadu 1916 při příležitosti úmrtí císaře Františka Josefa I.
Studenti recitovali básně a profesoři vedli vznešené řeči.
Každý student musel měsíčně sáhnout do kapsy na nějakou korunku z domova, aby dal příspěvek na Červený kříž. Válka si brala svou daň i mezi profesory. Za Johanna Malleho byla sloužena
zádušní mše 21. prosince 1915. Padl jako záložní důstojník.
Také v roce 1917 se vybíralo na Červený kříž. Našlo se několik
mecenášů z řad továrníků a ti během roku věnovali reálce celkem
137 korun a 94 haléřů. Škola za tento dar zakoupila přístroj na
dezinfekci tříd.
Výuka českého jazyka byla nařízením ministerstva školství a kultury omezena co do počtu dotace hodin týdně. Rakouští militaristé byli přesvědčeni, že vítězná válka udělá sama konec s českým
problémem. Tady se přepočítali. Věčné Rakousko už rok 1918
nepřežilo.
Ladislav Smejkal
Květen 2017
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RŮZNÉ
Úspěchy žáků Mimoňského gymnázia
V březnu a dubnu se žáci naší školy zúčastnili řady soutěží.
V některých z nich byli velmi úspěšní.
Ruský jazyk
2. 3. vyrazili tři žáci gymnázia reprezentovat školu v krajském kole Olympiády v ruském jazyce v Liberci. Jana Kratochvílová ze sexty obsadila krásnou třetí pozici. Hned za ní se
umístili David Böhme a Daniela Kallusová ze septimy. Septimáni si rovněž dobře vedli 15. 3. v krajské soutěži Puškinův
památník. 2. místo bylo bezesporu velkým úspěchem.
Moderátorská soutěž
21. 3. proběhl v KD Crystal v České Lípě 10. ročník celostátní moderátorské soutěže, již tradičně organizovala ZŠ
Slovanka. Letos se její bohatý program nesl v duchu kouzel
a magie. V náročném celodenním klání naši školu reprezentovali: Magdalena Hlaváčková, Berenika Švajdová (prima),
Ondřej Kos, Daniel Krejčík (sekunda) a Anna Peschelová
(tercie).
V prvním kole žáci představili své příspěvky, kterými se
ucházeli o přízeň poroty, v níž zasedali známé osobnosti z televizí nebo rádií. Přítomen byl také mládeží oblíbený
kouzelník R. Nedvěd. Poté byli vybrání tři nejlepší v každé
kategorii. Úkolem každého z nich bylo vést improvizovaný
rozhovor s vylosovaným členem poroty, jemuž byla změněna
identita (mohl se z něj stát např. Voldemort). Hned nato museli soutěžící komentovat neznámé video.
Všichni soutěžící se museli poprat s velkou trémou. Vystupovat před zaplněným sálem, navíc zaujmout porotu plnou
profesionálů, to nebylo lehké, ale určitě šlo o zkušenost k nezaplacení. Nejlepšího umístění dosáhla Anička Peschlová,
která svým originálním vystoupením obsadila 2. místo. Velkou pochvalu si však zaslouží všichni. Jejich vystoupení byla
dobře připravená a vtipná.

Soutěž pro všechny, kteří mají rádi les
YPEF (Young People in Europena Forests, Mladí lidé v evropských lesích) je znalostní soutěž zaměřená na žáky a studenty všech základních a středních škol. Jejím cílem je zlepšit povědomí zejména mládeže o významu lesů a zdůraznit
význam lesnictví.
Regionální kolo, kam postoupila dvě družstva našich žáků,
se konalo 5. 4. v Trutnově. Utkali se zde s vítězi místních
kol z Libereckého, Královéhradeckého a Pardubického kraje.
V silné konkurenci se vůbec neztratili. V kategorii žáků do
15 let školu reprezentovaly Sarah Novotná, Mirka Perutková
a Adéla Koštejnová z kvarty. Sextáni - Kateřina Žlebčíková,
František Sočinský a Jana Kratochvílová, bojovali v kategorii žáků do 18 let. Oba týmy nakonec obsadily 3. místo.

Velký dík patří i zástupcům VLS Mimoň, kteří žákům pomohli především s odbornou přípravou.
Matematika
Dne 4. 4. se konalo okresní kolo Matematické olympiády.
Největší radost nám udělal Šimon Klukas ze sekundy, který
se ve své kategorii umístil na 1. - 2. místě. Úspěšní byli i Lukáš Motlík a Hana Perutková z primy a již ostřílený borec
Oldřich Hladík z tercie.
Všem výše uvedeným žákům děkujeme za výbornou reprezentaci školy a přejeme jim mnoho úspěchů v dalších soutěžních kláních.
Mgr. M. Grigerová, Gymnázium Mimoň

(inzerce)
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Smutná zpráva - odchod hraběnky
Hartigové

Dne 8. března 2017 zemřela hraběnka Sophie Hartigová, rozená Valdštejnová. Manželka Karla Františka /2004/.
Sophie se narodila 28. 7. 1924 na zámku Kozel hraběti Adolfu Valdštejnovi a hraběnce Marii Johaně Kinské. Rodina střídavě žila na Kozlu a v Doksech, kam také Sophie chodila do
školy.
Za hraběte Hartiga se provdala 9. 5. 1945 a hned se odstěhovala do Salzburgu. O majetek přišla rodina v roce 1948.
V dubnu 2010 jsem se, spolu s kolegy ze Spolku historie Mimoňska, zúčastnila zájezdu do Salzburgu. Po předchozí domluvě jsme hraběnku mohli navštívit v jejím bytě, který byl
plný upomínek a památek, nejen na Mimoň. Paní hraběnka
byla velice milá, příjemná a vitální, prostě hraběnka každým „coulem“ s výbornou pamětí. Vyprávěla o svém dětství,
mládí, dramatické svatbě na mimoňském zámku, kdy okolo
jezdily tanky, o třech synech a životě v Salzburgu. I druhý
den se nám věnovala. Společně jsme jeli do Glaneggeru, kde
30 let bydleli a hrabě František tam byl zaměstnaný. Paní
hraběnka nás vzala na prohlídku krásného Salzburgu, navštívili jsme slavnou cukrárnu Tomaselli, chodili po stopách Mozarta. Byla úžasná, v té době jí bylo 89 let.

Tradiční taneční odpoledne

Komise pro občanské záležitosti při Městském úřadu Mimoň
pořádala dne 22. 3. 2017 v Domě kultury Ralsko od 15:00 do
18:00 hod. tradiční taneční odpoledne. K poslechu a tanci hrála skupina Vivasong Víti Vávry. Taneční odpoledne pořádané
Komisí pro občanské záležitosti při Městském úřadu v Mimoni se konají na jaře a na podzim a vstup na tato taneční odpoledne jsou zdarma.

Do tance se všichni obuli opravdu s velkým elánem, chutí
a vzešlo z toho příjemné odpoledne s hezkými písničkami,
tancem a veselou náladou.
Poslední tóny zazněly a nastalo závěrečné loučení se skupinou
Vivasong Víti Vávry. Bylo to příjemné odpoledne strávené ve
společnosti lidí, kteří se umějí pobavit.
Budeme se opět těšit na krásné taneční odpoledne, které Komise pro občanské záležitosti bude pořádat na podzim
11. 10. 2017.

Mgr. V. Böhmová, tajemnice komise

Přijmeme
V létě téhož roku přijala pozvání a přijela se svým synem do
Náhlova při příležitosti Oslav Horních vsí, kde byla jejich
ozdobou.
Je mi ctí, že jsem se s ní mohla setkat a nikdy nezapomenu
na tuto vzácnou ženu, šlechtičnu v tom nejlepším smyslu slova. Nás, kteří jsme měli možnost ji poznat, si získala svou
bezprostředností, skromností, vystupováním, neskutečnou
pamětí a hlavně vitalitou i v pozdním věku.
Čest její památce.
Za SHM Lenka Špačková

UKLÍZEČKU

(IHNED)

Výborné platové podmínky. Ubytování
zajištěno.

Místo: Staré Splavy

Tel.: 604 809 688
(inzerce)
Květen 2017
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Pozor na rozdíl mezi prodlouženou zárukou a pojištěním zboží
V poslední době se u obchodníků rozmohl trend nabízet
spotřebitelům různá pojištění či prodlouženou záruku na
zboží. Oba pojmy se často zaměňují a používají společně,
což může být pro zákazníka matoucí. Jaký je mezi nimi rozdíl a čemu je dobré věnovat pozornost, než si za tyto služby
připlatíte?
Záruku na zboží odlišuje od pojištění především to, kdo
ji poskytuje. „U záruky je jím vždy prodávající, který tak
garantuje, že si zboží zachová po určitou dobu své vlastnosti,“ vysvětluje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu. V některých případech poskytují obchodníci
prodlouženou záruku ke zboží automaticky, a to většinou
tehdy, pokud na ni zákazníky přímo lákají. Jindy si za extra
servis musí kupující připlatit. „Prodloužená záruka se pak
mění v samostatný produkt, který mohou využívat jen ti zákazníci, kteří si ho ke zboží přikoupí. Vždy ale platí, že se
jedná o rozšíření zákonných možností spotřebitele uplatnit
u daného obchodníka reklamaci,“ dodává Zelený.
V rámci prodloužené záruky si může obchodník určit téměř
libovolné podmínky. Proto je dobré zjistit si její rozsah ještě před zaplacením. Ne vždy se totiž prodloužená záruka
vyplatí. Obchodník ji může poskytovat jen na určitou část
zboží nebo na konkrétní typ vad. „Zároveň si obvykle sám
určuje, jaké nároky spotřebiteli ze záruky náleží: jestli například bude možné žádat vrácení peněz, nebo jen bezplatnou opravu,“ ozřejmuje Lukáš Zelený a dodává: „Obchodník ale nikdy nesmí zkracovat zákonná práva spotřebitele.“
Pojištění naproti tomu poskytují jiné subjekty než samotní
prodejci. Zpravidla se pojištění uzavírá ke krytí událostí,
které nelze řešit v rámci reklamace. Pokud si spotřebitel
rozbije mobilní telefon nebo mu jej někdo ukradne, je zbytečné uplatňovat reklamaci. Má-li uzavřenou pojistnou

smlouvu, může se obrátit na pojišťovnu a žádat vyplacení
pojistného plnění.
Když si pojistnou smlouvu sjednává sám zákazník, těžko si
ji splete se zárukou. Často však nabízejí sjednání smlouvy
samotní prodejci, kteří pak namísto kupujících vystupují
ve vztahu s pojišťovnou jako smluvní strana. A řeší za ně
i pojistnou událost. Kupující si inzerovaný produkt v internetovém obchodě vloží do košíku nebo se nechají prodavačkou u pokladny přesvědčit o jeho výhodnosti. Většina
lidí v takových případech zaplatí příslušnou cenu, ale vůbec netuší, co si zakoupila. Spotřebitelé by se proto neměli
nechat zmást jen názvem, ale měli by zkoumat podmínky
využití daného produktu.
„K zaměňování prodloužené záruky a pojištění přispívá
i skutečnost, že pojišťovny již neřeší pojistnou událost jen
vyplacením peněžité částky, ale nabízejí opravu či výměnu zboží za nový kus. Přesto se ale stále jedná o pojistné
plnění, a nikoliv o způsob vyřízení reklamace,“ objasňuje
Lukáš Zelený. Někdy má pojištění dokonce stejný rozsah
jako zákonná či rozšířená smluvní záruka. V těchto situacích si musí zákazníci dát dobrý pozor, aby se prodávající
při uplatnění reklamace nechtěl vyhnout své odpovědnosti
za vady nahlášením pojistné události. Pokud jim totiž bude
výrobek opraven v rámci likvidace pojistné události, připraví se o svá práva ze záruky.
Před uzavřením pojistné smlouvy se vyplatí věnovat pozornost definici pojistné události a nevynechat ani ustanovení
týkající se výluk z pojištění. Tato bývají často tak rozsáhlá, že se na první pohled lákavá nabídka začne při bližším
zkoumání jevit jako prázdný produkt. A tím pádem i zbytečně vyhozené peníze.
Zdroj: www.dtest.cz

Zápis na Sídlišti pod Ralskem

Odemykání Ploučnice

Všichni si ze srdce přejeme, aby se tak stalo v nově zrekonstruovaných prostorách, jak bylo přislíbeno.
Mgr. Radomír Starý
zástupce ředitele školy

Foto: Lucie Hostačná, Lenka Brandová
Než došlo k samotnému odemčení řeky, vyrazil v páteční večer
dívčí oddíl Peřej na tradiční noční plavbu. Noční plavba se pluje
ve stejném úseku jako při odemykání řeky, tedy v úseku Noviny
pod Ralskem – Mimoň. Na tuto plavbu vyrazilo 11 lodí.
Vodácká sezóna byla zahájena bouřlivým vodáckým pozdravem
– Ahoj!
Matyáš Kabeš - Kvído
kapitán přístavu

Budova Luční ZŠ a MŠ Pod Ralskem v Mimoni přivítala v úterý 11. dubna 2017 budoucí prvňáčky. Děti měly
možnost seznámit se s prostředím a mnohé se vyučujícím
pochlubily svými dovednostmi. K zápisu, který probíhal od
14,00 do 17,00 hodin, se jich s rodiči dostavilo 54. Je tedy
zřejmé, že v následujícím školním roce 2017/2018 bude
škola otevírat dvě paralelní první třídy.
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Vodácká sezóna 2017 byla zahájena! Vodní skauti z přístavu
Ralsko Mimoň odemkli o prvním jarním víkendu řeku Ploučnici. Celkem se akce zúčastnilo necelých 80 lidí, většinou to
byli vodní skauti, ale našlo se i pár rodičů, přátel a prostě lidí,
kteří mají Ploučnici rádi.

SPORT
Karate Klub SSC

O uplynulém víkendu měl KARATE KLUB SSC Česká
Lípa, Mimoň před sebou náročný úkol. Zabezpečit 2 soutěže,
v sobotu Pohár nadějí a v neděli NP ČSKe. Do České Lípy
na sobotní soutěž dorazil rekordní počet závodníků 456,
tak vysoká účast zde ještě nikdy nebyla. Ráno od půl 8 se
začala plnit hala a od 9.45 se na tatami střetly první boje.
Využili jsme technické zabezpečení od ČSKe a tak proběhla soutěž na 5 tatami tím, se nám podařilo ukončit závody
do 19 hodin pak jsme začali připravovat halu na soutěž NP.
Ráno od 8 hodin vše začalo znovu. Náročný víkend dal zabrat především pořadatelské službě, a tak bych chtěl touto
cestou všem, kdo přiložil ruku k dílu poděkovat.

V jednotlivcích získal 2. místo - A. Prievratský,
Kata team 2. místo ml. Žáci - M. Kala, A. Prievratský,
F. Lajtkep
Kata team 2. místo st. žáci - M. Kolomazník, J. Frei,
E. Žiga.
První čtvrtletí roku jsme zakončili soustředěním v Kytlicích.
Děkujeme městu Mimoň za finanční podporu.
Josef Polák

Zákupská laťka

Poslední březnový víkend se uskutečnily závody ve skoku vysokém na základní škole v Zákupech. Stejně jako v minulých
letech se i letos žáci naší školy rozhodli bojovat o medaile.
Soutěžilo se celkem v sedmi kategoriích. Konkurence byla veliká, jelikož se závodu zúčastnilo 93 dětí z různých škol. Avšak
i tentokrát jsme ukázali, jaké skvělé sportovce naše škola má.
Ze závodu jsme přivezli tři zlaté a čtyři stříbrné medaile.
V kategorii 2008 – 2009 chlapci vybojovali první místo Daniel Titěra a Jan Rylich (100 cm) a druhé místo Vojtěch Procházka (100 cm).
V kategorii 2006 – 2007 chlapci obsadil druhé místo Filip
Procházka (120 cm).
V kategorii 2005 – 2004 chlapci se na prvním místě umístil
Vojtěch Bogyo (140 cm).
V kategorii 2005 – 2004 dívky se na druhém místě umístila
Viktorie Zetová (115 cm).
V kategorii 2002 – 2003 chlapci vybojoval druhé místo
Michal Šťastný (140 cm).

Všem zúčastněným závodníkům patří poděkování a úspěšným
skokanům a skokankám hodně zdaru v dalších závodech!
Mgr. Lenka Zetová
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SPORT
Hlavní dostih v Mimoni pro Soliniho, double žokejů Zatloukala a Nováka
Čtyřmi dostihy rovinovými a stejným počtem překážkových
zkoušek dnes odpoledne zahájilo sezónu závodiště v Mimoni.
V hlavním dostihu, rovinové Ceně firmy Maestoso Luna na 2600
metrů, se při zaváhání favoritky Alegorie prezentoval suverénním
vítězstvím svěřenec trenéra Filipa Neuberga, osmiletý hnědák Solini. V jeho sedle byl žokej Milan Zatloukal, který získal jako jediný z jezdců v rovinových dostizích double. V překážkové části
programu se dařilo zejména svěřencům trenérky Lenky Kvapilové, která zaznamenala dvě vítězství. V obou případech trenérka
úspěšně spolupracovala s ž. Marcelem Novákem.
V hlavní zkoušce, Ceně firmy MAESTOSO Luna (4+, III. kat,
handicap, 2600 m, 45.000 Kč), se podle očekávání prosadil zástupce stáje Habich-Neuberg SOLINI (Paolini), který měl ze
všech účastníků nejkratší přestávku od posledního startu. Ještě
v prosinci totiž startoval v Německu. Na vítěznou vlnu se vrátil po
půldruhém roce a jeho vítězství bylo naprosto suverénní. Druhou,
o 5,5 kilogramy méně nesoucí matadorku Allanis (Catcher in the
Rye), porazil pod vedením ž. Milana Zatloulala o pět délek. Další
čtyři délky zpět zaostala třetí Tialine (Martaline). Tabuli doplnili
Nowitka (Signe Divin) a Charros (Rosensturm). Více se čekalo
od loni velmi spolehlivé Alegorie (Pop Rock), která ale skončila
s nejvyšší hmotností v poli předposlední.
Prvním dostihem letošní sezóny v Mimoni byla Cena města Mimoně (4+, III. kat., handicap, 3200 m, 20.000 Kč). Po škrtnutí
Mandaloun Boye se postavila na start supervytrvaleckého dostihu jen trojice koní. Trenéra Ivana Kuba a stáj DUE-účetnictví,
ekonomika prvním životním vítězstvím potěšila pětiletá SONYATTA (Egerton). Klisna nesoucí zátěž 61 kilogram pod vedením
ž. Jana Ráji dokonce o 10 délek porazila stejně zatíženého Ladara
(Midships).
Hned v následující Ceně hotelu VALAŠKA (4+, IV. kat., 2400
m, 30.000 Kč) slavila druhé letošní vítězství v aktuální sezóně
trenérka Martina Růžičková. KADMEN (Normen) tak dokázal
pro svého majitele HC Amphora - Hora zvítězit hned při prvním
startu v sezóně. Po boji o třičtvrtě délky porazil Quest Royal (Glavalcour), zatímco třetí Sparrow (Security Risk) byl již o tři délky
zpět. V sedle vítěze byl Milan Zatloukal, který si tak na zdejším
závodišti připsal double.
Tvrzení, že jí malé dráhy svědčí, dokumentovala v Ceně firmy
MPL STAVEBNINY (4+, IV. kt., 1800 m, 30.000 Kč) svěřenkyně
Tomáše Hurta ČAMILLA (Camill), která si do Mimoně přijela
pro třetí životní vítězství. Zástupkyně stáje Pepa z lesa měla na
sobě ž. Šafáře a o necelé dvě délky porazila Tetrarose (Arch), která tak stvrdila dobrou formu koní rodinného tréninkového střediska Kubových. Třetí s odstupem skončil Tagugu (Noroit), který
o krk vyhrál souboj nad nejvíce zatíženým Santinem (Scyris).
Druhou polovinu programu v Mimoni tvořily překážkové dostihy.
První z nich, Cena společnosti OMA CZ a.s. (5+, V. kat, steeplechase, 4600 m, 30.000 Kč) se ale příliš nevydařil. Dokončila
ho totiž jen třetina ze startovního pole. SHEIKA ZUZA (Suteki
Skinkusekun) loni skončila svou první překážkovou sezónu už
v červenci, ale dnes potěšila trenérku Lenku Kvapilovou vítězstvím. Pod vedením ž. Marcela Nováka dominovala o 4 délky nad
matadorem Triverem (Include) s Ondřejem Velkem.
Trenérka Kvapilová, která vlastní trenérskou licenci čtvrtou sezónu, se radovala o hodinu později z dalšího prvenství svého
svěřence. Při svém čtvrtém životním startu dokázala zvítězit další
zástupkyně stáje Kvapilová - Stáj Kvapil TANEČNICE LUČNICE (Enjoy Plan). Stala se tak prvním vítězným potomkem vítězky
Červnové cross country Válečníka Tanečnice (Sectori). I v sedle
čtyřleté ryzky vítězné v Ceně firmy ROKO (4 l., V. kat, prout. překážky, 3100 m, 30.000 Kč) byl ž. Marcel Novák. Její náskok v cíli
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na Moravanku (Tiger Cafe), jdoucí poprvé překážkový dostih, byl
necelé dvě délky. O krk zpět doběhl na třetím místě Segreton
(Egerton).
Pokud jste četli Předsezónní rozhovor s trenérem Zdeňkem Mimrou, tak si možná vzpomenete, že jeho svěřenkyně CREOLA
TIGER (Tiger Cafe) utrpěla loni v září ošklivý úraz nohy, při
kterém jí šlo o život. Klisna se naštěstí uzdravila a dnes potěšila
svého trenéra a majitele stáje Aďa a Emmča Friedmannovy vítězstvím v Ceně Libereckého kraje (5+, IV. kat., steeplechase, 3600
m, 50.000 Kč). Sedmiletá bělka pod vedením Jana Derycha o půl
délky udolala třináctiletého Elegant Devila (Devil River Peek).
Délku zpět sledoval jejich souboj Americký sen (Ray of Light).
Ten naposledy startoval před rokem v Prvomájové steeplechase,
kde skončil na čtvrtém místě. Sezónní vstup se pátým místem příliš nevydařil Valencii Sky (Scyris), ale loni se jí více dařilo ve
druhé části sezóny.
Dostihové odpoledne na severu Čech uzavřela Cena firmy KM
PRONA (4 l., V. kat, prout. překážky, 3100 m, 30.000 Kč). Úspěšný návrat na dráhu se povedl u reprezentanta stáje Red Rebels
RED REBELA (Cockney Rebel), který pod vedením am. Michala Mikšovského proběhl cílem o délku před bojující dvojicí Fejzbuk (Ray of Light) - Elen (Falco). O nos si připsal druhé místo
Fejzbuk. Red Rebela trénuje Hana Kabelková a dnešní dostihový
den pro ni znamenal dobrý vstup do sezóny.
Michaela Zemanová
Zdroj: http://dostihy.fitmin.cz/

Tour de Ralsko

Myslíme, že můžeme bez ostychu říci, že závod Tour de Ralsko má tradici. Vždy si našel své fanoušky a připravujeme již
13. ročník. Terén závodu je přizpůsoben závodníkům každé
kategorie. Trénovaní sportovci ocení rychlost, kterou se dá závod projet a méně trénovaní zase poměrně nenáročnou trať.
Buďte s námi v kontaktu na Facebooku. Jsou tam vždy aktuální informace a můžete si jednoduše prohlédnout, jak vypadaly
minulé ročníky.
Informace:
Termín: Sobota 13. května 2017
Trasa: cca 45 km (nastoupáno cca 700 m)
Harmonogram:
8:00 Začátek akreditace
10:30 Konec akreditace
10:40 Rozprava k trati
11:00 Start závodu (náměstí v Mimoni)
15:00 Vyhlášení výsledků (po dokončení závodu posledním
závodníkem)
Dětský závod:
- Akreditace na místě
- Koná se po startu hlavního závodu v areálu zázemí závodu
- Dětská kola a odrážedla. Kategorie jsou uvedeny v pravidlech
Místo:
Město Mimoň, Českolipsko, Liberecký kraj
Akreditace: Areál bývalých kasáren v Mimoni, U Hřebčína
GPS: 50.6529906N, 14.7236444E
Start závodu: Náměstí v Mimoni
Zdroj: www.tourderalsko.cz

POLICIE - HASIčI
Hasiči radí občanům – III.

Pravidla pálení biologického odpadu
Jaro patří k obdobím, kdy lidé pracují na svých zahradách
a zahrádkách. Proto jsou jarní měsíce každoročně spjaty
s pálením biologického odpadu - listí, větví, rostlinného
odpadu apod. Z hlediska pohledu požární ochrany je tato
činnost spojena se zvýšeným rizikem vzniku požáru.

CO ŘÍKAJÍ ZÁKONY

Vypalování porostů je, zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zakázáno a porušení zákazu je možno trestat
u fyzických osob až do výše 25 000 Kč a u právnických
osob postihem do 500 000 Kč. Také spalování „nepřírodních“ materiálů a odpadu je zakázáno.
Na rozdíl od vypalování porostů není pálení shrabané trávy,
listí či klestu zákonem výslovně zakázáno. I na tuto činnost
však platí určitá pravidla a omezení. Zákon jasně stanovuje podmínky pro pálení, které provádí podnikající fyzické
a právnické osoby. Je to zejména povinnost ohlašovat
každé pálení na krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje
(KOPIS HZS LK).

důstojník schopen velmi rychle ověřit u uvedené kontaktní
osoby, zda se nejedná o planý poplach.
I pro tyto práce na soukromém pozemku platí určitá pravidla:
• Je třeba dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona
o ovzduší a platných obecně závazných vyhlášek obcí
(požární řád obce, vyhlášky o nakládání s komunálním
odpadem apod.)
• Pálení musí být po celou dobu přítomna osoba starší
18 let.
• Oheň by se neměl rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin.
• Při nepříznivých povětrnostních podmínkách (silný
vítr, inverze) by se pálení mělo přerušit.
• Je třeba dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých předmětů (domy, auta, ploty apod.)
a mít k dispozici jednoduché hasební prostředky (lopata, kbelík s vodou, písek apod.).
• Velikost ohniště je třeba volit tak, aby všechen hořící
materiál shořel v době, kdy je na místě přítomen dozor.
• Po ukončení pálení se musí ohniště řádně uhasit. V období sucha je třeba ohniště kontrolovat i v průběhu následujícího dne, popřípadě opakovaně prolít vodou.
• V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze ho uhasit vlastními silami, je osoba provádějící pálení povinna
okamžitě vzniklý požár ohlásit KOPIS HZS LK, případně na tísňové linky 150 nebo 112.

Ilustrační foto: archiv HZS Libereckého kraje

JAK POSTUPOVAT PŘI OHLAŠOVÁNÍ
A VLASTNÍM PÁLENÍ

Pálení lze nahlásit telefonicky na čísle 950 470 111 nebo
z pohodlí domova po internetu pomocí jednoduchého formuláře, který je uveřejněn na webových stránkách www.
hzslk.cz v horní pravé části nazvané „pálení klestí“.
Při ohlašování pálení je nutno uvést následující informace:
• datum a místo pálení
• osobu, která je za pálení odpovědná a kontakt (mobilní
telefon)
• dobu, po kterou bude pálení probíhat
Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby,
které tuto činnost provádějí na svém pozemku. Pokud ale
fyzická osoba plánuje pálení většího množství biologického odpadu, je vhodné také ohlásit pálení na KOPIS
HZS LK. Zamezí se tím zbytečnému výjezdu hasičů na základě oznámení občana, který si může myslet, že v blízkosti došlo ke skutečnému požáru. Díky ohlášení je operační

Ilustrační foto: archiv HZS Libereckého kraje

NĚKOLIK SLOV ZÁVĚREM

Všechny již zmíněné informace se samozřejmě týkají i pálení ohňů 30. dubna při „pálení čarodějnic“. Při těchto oslavách je třeba dát také pozor na konzumaci alkoholu spojenou právě s otevřeným ohněm nebo manipulací se zábavní
pyrotechnikou. Také rozdělávání ohně pomocí hořlavých
kapalin a vhazování například sprejů do ohně může způsobit vážná zranění.
Nezapomeňme na pravidlo, které nám v případě vznícení
oblečení, pokud nemáme v blízkosti vodu, nejrychleji pomůže: „Zastav se, lehni si, kutálej se!“
por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti
HZS Libereckého kraje

Květen 2017

17

INZERCE

Lékárna U Salvátora
Nám. 1. máje 48/III, Mimoň
Tel.: 487 863 640
Otevírací doba:
PO - PÁ
8.00 - 17.00
SO
8.00 - 11.00

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

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

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

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

TOPENÍ MIMOŇ
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RŮZNÉ
INZERCE

Výzva stánkařům - Den města

Sobota 24. června 2017
Od 10,00 do cca 22,30 hodin je plánován na náměstí 1. máje
stánkový prodej i kulturní program.
• Přihláška pro prodejce bude zveřejněna od 2. května 2017 na
www.mestomimon.cz. Zájemci o prodejní místo musí předem
nejpozději do 10. června 2017, zaslat vyplněnou přihlášku na
e-mail: knihovna@mestomimon.cz.
• Po potvrzení zájmu ze strany pořadatele obdrží prodejce
instrukce pro složení závazné zálohy 500 Kč na účet města.
V případě, že se prodejce nedostaví, záloha propadá! Pokud
zálohu nesloží do 7 dnů od obdržení spec. symbolu, může
být na místě odmítnut!
• Poplatek za stánek činí 40 Kč/m2.
• Není možnost napojení k el. proudu.
• V případě hraček, oblečení a jiného spotřebního zboží
je možné přihlásit jen českou výrobu (žádné zboží
z obvyklých tržnic)!
• Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku jakéhokoliv
zájemce bez udání důvodu.
• Další info v instrukcích pro prodejce na www.mestomimon.cz
nebo tel. 487 805 006, 007.

Kdy máte právo na slevu
z nájemného?

Nájemní byt musí být předán nájemci ve stavu způsobilém k bydlení, případně ve stavu, na jakém se nájemce s pronajímatelem
dohodli. Pokud tomu tak není, může nájemce za určitých podmínek získat slevu z nájemného. Nárok na slevu může nájemci
vzniknout i během trvání nájmu.
Pronajímatel je v prvé řadě povinen předat nájemci byt ve stavu,

který si sjednali v nájemní smlouvě. Není-li ve smlouvě stav
bytu řešen, má se podle zákona na mysli byt v dobrém stavu
a se zajištěním nezbytných služeb. Byt tedy musí být opatřen
uzamykatelnými dveřmi, podlahovou krytinou, nesmí být zdravotně závadný a vybavení v bytě musí být funkční.
Když se na stavu předávaného bytu pronajímatel a nájemce
nedohodnou, může nájemce trvat na tom, aby mu pronajímatel
předal byt způsobilý k bydlení dle zákona. To platí i v případě,
že se dohodnou, ale ve smlouvě chybí ujednání o výši a úhradě
nákladů na provedení nutných oprav v bytě. Není-li byt ve způsobilém stavu a nájemce se do bytu přesto nastěhuje, má právo na přiměřenou slevu z nájemného, dokud pronajímatel vady
bytu neodstraní. V naší spotřebitelské poradně jsme měli případ,
kdy nájemce nemohl užívat jednu z místností v bytě, protože
pronajímatel v ní nechal své věci, ačkoli je měl vystěhovat. Nájemci jsme poradili, aby požadoval slevu odpovídající třetině
nájemného.
Právo na slevu z nájemného však nájemce nemá, pokud znal
stav bytu již při uzavření smlouvy, nebo ho neznal, ale pronajímatel jej k prohlídce bytu včas vyzval. Nájemce by se tedy
neměl spoléhat pouze na fotografie a byt by měl před podepsáním nájemní smlouvy osobně navštívit. Slevu z nájemného však
nájemce nemůže chtít, pokud nepožádal pronajímatele o provedení oprav v bytě bezodkladně po nastěhování.
Slevu z nájemného lze požadovat také z důvodu poškození nebo
vady bytu, které se vyskytnou v průběhu trvání nájmu. Musí se
však jednat o podstatnou vadu, třeba pokud v bytě neteče teplá
voda, nefunguje elektřina nebo dochází k častým výpadkům služeb. Aby nájemce získal slevu z nájemného, nesmí vadu způsobit sám. Slevu na nájemném nájemce rovněž nedostane, pokud
vadu neoznámí bezodkladně poté, co ji zjistí, nebo poté, co ji
zjistit při řádné péči měl.
Zdroj: www.dtest.cz

INZERUJTE U NÁS

Za tuto službu zaplatíte:
Celá stránka...................... 1300 Kč
1/2 stránky.......................... 800 Kč
1/4 stránky.......................... 500 Kč
1/8 stránky.......................... 300 Kč
Celá stránka barevně...... 2200 Kč
1/2 stránky barevně........ 1500 Kč
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