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Vodní skauti se zúčastnili zahraničního tábora na Slovensku
Z obsahu

Informace z Mimoně a okolí
pravidelně v našem vysílání

•
•
•
•

Nový on-line kanál pro komunikaci s občany a návštěvníky města
Expedice Čes - Slo
Setkání s jubilanty
Nabitý program Zpěvandulí

OKÉNKO STAROSTY
Máme za sebou krásné „babí léto“ a doufám, že nám podobný stav počasí vydrží
co nejdéle. Máme ještě rozpracovaných
několik stavebních akcí, kterým by příznivé počasí slušelo. Zahajujeme práce na
cyklostezce od zámeckého parku do Srního Potoka. Termín
dokončení je sice až 31. května 2018, ale je nutné využít
klidového období, kdy je třeba vykácet porosty, které jsou
na trase této stavby.
Velké problémy se nám objevily na rekonstrukcích ulic Komenského a Růžová, kde došlo ke změně zhotovitele finálního povrchu vozovky. Moc se omlouvám všem občanům,
kteří přišli s těmito komunikacemi do styku, za příkoří, které
zakoušeli. Opravdu jsme neseděli s rukama v klíně. Jednání
byla velice složitá, protože většina firem má svoje kapacity
plně vytíženy. Nakonec jsme cestu našli a ve chvíli, kdy budete tyto řádky číst, budou již práce v plném proudu.

Ještě zpátky několik vět k hysterii kolem bezpečnostní agentury. Cílem zapojení bezpečnostní agentury bylo usnadnit
práci městské policii. Pracovníci agentury by měli hlavně
upozorňovat městskou policii na vandalství, ničení městského mobiliáře, majetku města a občanů, protože většina
občanů má strach tyto věci oznamovat. Druhá jejich zásadní činnost se měla odvíjet na sídlišti na Ploužnici, kde jsou
byty města, ale naše městská policie nemůže zasahovat na
katastru jiného města. Jednali jsme na Ministerstvu vnitra
na základě oznámení pana Krále o nezákonnosti této smlouvy. Při jednání vyplynula skutečnost, že některá ustanovení
smlouvy skutečně kolidovala se zákonem. Proto rada města
po dohodě s agenturou smlouvu zrušila neboť po vyřazení
několika bodů by byla pro město nevyhovující a drahá. Pro
město z toho žádný postih nehrozí.
František Kaiser, starosta města

Měsíčník - 7 Kč - Vydává město Mimoň

CO VÁS ZAJÍMÁ
Druhé kolo kotlíkových dotací
vyhlášeno

„Kotlíkové dotace“ jsou rozdělované prostřednictvím krajů
těm zájemcům z řad majitelů rodinných domů, kteří dosud
využívaný hlavní zdroj vytápění - neekologický kotel na
tuhá paliva - chtějí nahradit novým nízkoemisním zdrojem.
Abychom zájemcům o tyto dotace zprostředkovali co nejvíce aktuálních informací, zajistili jsme, stejně jako při minulém kole výzvy, setkání zájemců o tuto dotaci s odbornými
zástupci dotačního pracoviště KÚLK.
Vzhledem k počtu uspokojených občanů v minulém kole
výzvy se tentokrát Domě kultury Ralsko pořádaného školení účastnilo mnohem méně potenciálních žadatelů. I tak se
zde sešly dvě desítky občanů, kterým byla nabídnuta vedle
instruktážního školení k vyplňování elektronických žádostí i individuální pomoc. Přítomní se mimo jiné dozvěděli,
že novinka - elektronické podání žádosti do II. kola výzvy
zajistí zařazení žádostí bez tolik kritizovaných front, protože pořadí žadatelů bude automaticky generováno podle
data a času odeslání. Elektronicky podanou a zaevidovanou
žádost je pak nutné následně vytisknout, podepsat a odeslat
poštou, případně osobně předat prostřednictvím podatelny
krajského úřadu.
Takto doručené listinné žádosti však již dopad na pořadí mít
nebudou.

proto rozsahem a strukturou zveřejňovaných informací jdeme daleko za zákonné povinnosti. Přestože se dlouhodobě snažíme koncipovat strukturu informací tak, aby jejich vyhledávání bylo intuitivní
a rychlé, řada návštěvníků stránek jejich obsah „vytěžuje“ jen obtížně a zdlouhavě, proto jsme se rozhodli usnadnit jim orientaci v nich
pomocí instalace nového technického nástroje pro on-line komunikaci s veřejností. (Instalace aplikace O2 MLUVII, jež je vyvinuta
na technologii WebRTC, umožňuje „operátorovi“ interaktivně sdílet svou plochu, soubory či videa s návštěvníky stránek v reálném
čase. Na webu ji najdete v pravém dolním rohu v podobě šedé či
červené „bubliny“ s otázkou „Můžeme vám pomoci?“).
Od minulého týdne tak mohou návštěvníci stránek pokládat operátorovi – vybrané pracovnici podatelny úřadu - písemné dotazy
směřující k rychlé orientaci po webových stranách města, ale i dotazy týkající se činností jednotlivých odborů, kompetencí, apod.
Protože však nemůže jít v tomto případě o dotazy, které vyžadují
odborné zpracování odpovědí, zůstává i nadále aktivní sekce: „Napište nám“, která je určena k vyřizování dotazů, podnětů, stížností,
pro něž odpověď zpracovávají zaměstnanci specializovaných pracovišť, zástupci městem zřízených organizací, vedení města apod.,
tedy dotazů, jejichž vyřízení vyžaduje odbornost, součinnost a samozřejmě více času.
Závěrem jen, že tento nástroj lze využívat v rozsahu pracovní doby
městského úřadu a že do budoucna plánujeme jeho rozšíření o hlasový a obrazový on-line kontakt.
Byli bychom rádi, kdyby si tento on-line kanál našel v brzké době
své pravidelné návštěvníky.
Mgr. B. Tvrzníková, tajemnice úřadu

Vyhlášení výsledku místního referenda

Na závěr zbývá připomenout, že výzva již byla vyhlášena 29. 9. 2017. Příjem žádostí bude zahájen 30. 10. 2017
a ukončen 31. 12. 2018. K rozdělení je připraveno 135 mil.
Kč a podmínka nového nízkoemisního zdroje bude splněna
při výměně stávajícího ručně plněného kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy za tepelné čerpadlo, kotel s ručním
přikládáním výhradně na biomasu včetně akumulační nádoby, automatický kotel výhradně na biomasu či automatický
kotel kombinovaný na uhlí a biomasu. Více na stránkách
Libereckého kraje v sekci dotace - II. kolo kotlíkové dotace
(kotliky@kraj-lbc.cz). Pomoci s přípravou žádosti jsou pak
opět připraveni pracovníci Odboru rozvoje města.
Mgr. B. Tvrzníková, tajemnice úřadu

Nový on-line kanál pro komunikaci
s občany a návštěvníky města

Webové stránky jsou pro naše město nejdůležitějším a nejflexibilnějším ze stávajících komunikačních kanálů. Považujeme je za
základní informační službu pro občany města a jeho návštěvníky,
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Ve městě Mimoň, okres Česká Lípa proběhlo ve dnech
20. – 21. 10. 2017 hlasování v místním referendu v otázce:
„Souhlasíte se stavbou přeložky silnice II/270 vnitřním průtahem v obci Mimoň?“ s níže uvedeným výsledkem
Celkový počet oprávněných osob zapsaných ve vý5375
pisu ze seznamu oprávněných osob
Celkový počet oprávněných osob, kterým byly vy1986
dány hlasovací lístky a úřední obálky
Celkový počet odevzdaných úředních obálek
1982
Celkový počet platných hlasů
1920
Celkový počet platných hlasů pro odpověď ANO
242
Celkový počet platných hlasů pro odpověď NE
1677
Počet oprávněných osob, které neoznačily křížkem
3
žádnou odpověď na otázku a zdržely se tak hlasování
Referenda se tak zúčastnilo 1986 oprávněných voličů, což je
36,95 % z celkového počtu oprávněných osob.
Celkový počet platných hlasů byl 1920, což je 35,72 %
z celkového počtu oprávněných osob.
Celkový počet platných hlasů pro odpověď „ANO“ bylo 242,
což je 4,5 % z celkového počtu oprávněných osob.
Celkový počet platných hlasů pro odpověď „NE“ bylo 1677,
což je 31,2 % z celkového počtu oprávněných osob.
V souladu se zákonem č. 22/2004 Sb., o místním referendu
a o změně některých zákonů v platném znění, vyhlašuji,
že referendum je platné a závazné ve smyslu odpovědi NE
na otázku „Souhlasíte se stavbou přeložky silnice II/270
vnitřním průtahem v obci Mimoň?“.
Mgr. B. Tvrzníková, tajemnice úřadu

CO VÁS ZAJÍMÁ
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. 10. – 21. 10. 2017
Výsledky hlasování za město Mimoň
voliči v sezn.
5204
číslo
1
2
3
4
7
8
9
10
12
13
14
15
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

odevzdané ob.
2714

platné hlasy
2690

Název strany
ODS
Řád národa - Vlastenecká unie
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
ČSSD
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
KSČM
Strana zelených
ROZUMNÍ - stop migraci, diktár. EU
Strana svobodných občanů
Blok proti islamizaci - Obran. domova
ODA
Česká pirátská strana
Referendum o Evropské unii
TOP 09
ANO 2011
Dobrá volba 2016
SPR - Republ. str. ČSL. M. Sládka
Křesť. a demokr. unie - Čs. str. lid.
ČSNS
REALISTÉ
SPORTOVCI
Dělnic. str. sociální spravedlnosti
Svob. a př. dem. - T. Okamura (SPD)
Strana Práv Občanů
Platné hlasy celkem
volební účast v %

vol. účast v %
52,17
OVK č. 1 OVK č. 2 OVK č. 3 OVK č. 4 OVK č. 5 OVK č. 6
platné hl. platné hl. platné hl. platné hl. platné hl. platné hl.
22
1
0
26
54
54
6
4
4
0
0
46
0
11
204
0
1
3
0
1
1
1
75
1
515
52,89

28
1
0
33
31
45
5
3
7
1
1
27
3
6
187
2
2
4
0
1
0
1
58
2
448
51,26

29
1
0
27
45
48
3
8
10
0
0
57
0
11
222
0
0
1
1
0
0
3
53
2
521
56,47

45
1
1
37
52
66
6
3
8
1
3
59
0
14
185
0
3
10
2
5
0
0
84
1
586
45,98

27
0
0
43
39
60
10
3
5
0
0
62
0
14
158
1
1
7
2
2
0
2
62
2
500
54,68

Mimoň
Celkem

11
0
1
3
15
18
2
1
3
1
0
4
0
1
28
0
1
5
1
0
0
0
25
0
120
61,22

162
4
2
169
236
291
32
22
37
3
4
255
3
57
984
3
8
30
6
9
1
7
357
8
2690
52,17

Eva Kolaříková, vedoucí správního odboru MěÚ
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KULTURA
Dům kultury Ralsko Mimoň - program listopad
Celý program najdete na: www.kulturamimon.cz
Náměstí ČSA 173, 471 24 Mimoň, tel.: 487 863 642 (pokladna); email: kinoralsko@mestomimon.cz
Lístky si lze vyzvednout v Městské knihovně, Svébořická 309, Mimoň, v Městském
informačním centru, V Lukách 101, Mimoň nebo 30 minut před filmovým představením v DKR.
83 min./orig. verze/příst.
1. 11. 17:30 DK
Jmenuji se Hladový Bizon
100 Kč

3. 11. 17:30
120 Kč

AK+DD

3. 11. 20:00
100 Kč

H

4. 11. 17:30
120 Kč

SF+T

4. 11. 20:30
110 Kč

H

Thor: Ragnarok

Ocitá se tváří v tvář neuvěřitelnému Hulkovi..

135 min./titulky/příst.15+

To

Podle předlohy stejnojmenného románu S. Kinga..

163min./titulky/příst.12+

Blade Runner 2049

Odhalení dlouho ukrytého tajemství...

96 min./titulky/příst.12+

Všechno nejhorší

5. 11. 15:00 AN
120 Kč

Jaké to je, uvíznout v jednodenní časové smyčce?

96 min./dabing/příst.

Příšerákovi

Komedie o prokletí, které pomůže najít štěstí..

8. 11. 17:30 K
120 Kč
9. 11. 20:00
110 Kč

Česká soutěž..

120 min./dabing/příst.12+

100 min./orig. verze/příst.

Bajkeři

Srážka se životem sice nese jistá úskalí, ale...

D+T

115 min./titulky/příst.15+

Matka!

Nejhorší zvuk, který můžete uslyšet v ráji, je zaklepání.

D+KR

110 min./titulky/příst.12+
10. 11. 17:30
Vražda
v
Orient expresu
120 Kč

Každý je podezřelý...

130 min./titulky/příst.12+
10. 11. 20:00 AK+SF
Terminátor
2: Den zúčtování
130 Kč
Digitálně remasterovaná 3D verze filmu...

11. 11. 20 Kč
10:00 - 16:00

Tvořivé dílničky

3D

Ubrousková technika, sádrové odlitky,
korálky a drátky, podzimní dekorace
a výzdoba, ozdobičky z filcu, práce
s vlnou, pletení z pedigu.

115 min./titulky/příst.12
16. 11. 17:30 K
Dokud nás svatba nerozdělí
80 Kč

Komedie potěší srdce každého i škodolibého diváka.

130 min./orig. verze/příst.12+
17. 11. 17:30 D
Zahradnictví: Nápadník
120 Kč
Je příběhem lásky, tentokrát lásky milenecké.

120 min./dabing/příst.12+
17. 11. 20:00 AK+DD
Liga spravedlnosti
120 Kč

12. 11. 15:00
120 Kč

DK

S touto rodinou vás čeká velká jízda...

100 min./dabing/příst.

14. 11. 17:30
Earth: Den na zázračné planetě
80 Kč

V každém koutě Země nacházíme fascinující obyvatele.

15. 11. 15:00
40 Kč

Taneční zábava pro
seniory

K tanci a poslechu hraje kapela
Vivasong.
Profesionální živá hudba pro všechny generace.

90 min./titulky/příst.15+

18. 11.
120 Kč

19. 11. 15:00
150 Kč

Jigsaw

AN

Buď Jigsaw...

96 min./dabing/příst.

Příšerákovi 3D

Komedie o prokletí, které pomůže najít štěstí..

130 min./orig. verze/příst.12+
22. 11. 20:00 D
Zahradnictví:
Nápadník
120 Kč

23. 11. 20:00
120 Kč

D+H

24. 11. 17:30
120 Kč

K

Je příběhem lásky, tentokrát lásky milenecké.

110 min./titulky/příst.12+

Hráči se smrtí

Naši hrdinové čelí novým výzvám..

90 min./titulky/příst.12+

Táta je doma 2

D+KR

R. Witherspoon v obležení mladých mužů...

110 min./titulky/příst.12+

24. 11. 20:00
Vražda v Orient expresu
120 Kč
Boj o přežití v domě plném zla právě začíná...
25. 11. 19:00 Divadelní představení
Hexenšus
290 Kč

Co všechno se může stát, když
milence ve vaně znehybní pořádný
“hexenšus”.
Klasický manželský trojúhelník řádně
opepřený anglickým konverzačním
humorem.

Režie: Petr Kracik

Hvězdně obsazená černá kriminální komedie.

Maxinožka

Začíná závod s časem...

20:00 H

11. 11. 20:00
Suburbicon: Temné předměstí
120 Kč
91 min./dabing/příst.

109 min./titulky/příst.12+

18. 11. 17:30
Geostorm: Globální nebezpečí
110 Kč

Materiál si platí každý individuálně.
KR
105 min./titulky/příst.12+
AN

V jednotě je síla...

AK+SF

26. 11. 15:00
120 Kč

AN

Producent: Petr Mácha

85 min./dabing/příst.

Lajka

Promítání pro seniory

Nelehký život fenky Lajky...

28. 11. 15:00 D
110 min./orig. verze/příst.12+
60 Kč
Zahradnictví: Dezertér
29. 11. 17:30
110 Kč
30. 11. 20:00
100 Kč

H

96 min./titulky/příst.12+

Všechno nejhorší

Jaké to je, uvíznout v jednodenní časové smyčce?

H+T

85 min./titulky/příst.12+

Amityville: Probuzení

Boj o přežití v domě plném zla právě začíná...

AN-animovaný; AK-akční; D-drama; DD-dobrodružný; DK-dokumentární; F-fantasy; H-horor; HD-hudební; K-komedie; KR-krimi;
R-romantický; RO-rodinný; SF-Sci-Fi; T-thriller; V-válečný; Ž-životopisný

Změny programu jsou vyhrazeny.
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KULTURA
Vyhodnocení II. ročníku výtvarné
Nové knihy
soutěže pro děti „Prázdniny s knihou“ Jak zabít svého šéfa, autor: KUHN Shane
V letošním roce Městská knihovna vyhlásila II. ročník výtvarné soutěže pro děti. Děti měly vytvořit koláž nebo namalovat
obrázek se svým prázdninovým zážitkem, u kterého by neměla chybět kniha. S radostí oznamujeme, že k nám dorazily tři
krásné obrázky, které namalovala tato děvčata:

Simona Jaroslava Chudobová 8 let, Tereza Eva Chudobová 7 let

„Stážisté jsou neviditelní. Můžete svoje jméno opakovat
vedení stokrát dokola, a stejně si ho nikdy nezapamatují,
protože k někomu, kdo je ztracený případ a pracuje zadarmo, nemají žádný respekt. Ironií je, že na vás budou
s naprostým klidem vršit důležité úkoly. Čím víc takových
úkolů na sebe dobrovolně naberete, tím víc z toho vytěžíte;
získají vám PŘÍSTUP A DŮVĚRU. Nakonec vám váš terč
bude ochotný svěřit i svůj život. A právě tehdy ho o něj připravíte. “Divoký, vražedně ironický thriller o nájemném
zabijákovi, kterého si zamilujete... ale nebudete ho nikdy
chtít potkat!
Mé srdce je z kamene, autor: LINDINGEROVÁ Michaela
Tato kniha představuje „jinou“ Alžbětu, dítě své doby, kultovní
postavu dekadence.Ve čtyřiceti letech císařovna Alžběta zmizela z veřejného života. Psala básně, odjížděla na dlouhé cesty,
sbírala antické předměty, osvojovala si vědomosti o uměleckých směrech a způsobech myšlení fin de siecle, inscenovala
sama sebe jako královnu víl Titanii ve vile Hermes – a žila
touhou po smrti.
Samotář, autor: DAWSON Mark
John Milton, zatrpklý profesionální zabiják a nejnebezpečnější agent zvláštní skupiny, se rozhodl, že se zabíjením končí.
Jenže z této organizace nikdy nikdo živý neodešel. Milton toto
pravidlo ignoruje. Rázem je z něj nejhledanější uprchlík, ale
i anonymní samotář, ovládající smrtelně nebezpečné dovednosti. Svou kůži nehodlá dát lacino...

Nové knihy pro děti:
Karolína Mocová 9 let

Andrea Miškechová 14 let – všechna děvčata jsou z Mimoně.
Z obrázků máme velkou radost a můžete si je prohlédnout
v dětském oddělení mimoňské knihovny.
Miroslava Jesínková
Městská knihovna, oddělení pro děti

Kykyryký! Kohoutek má rád slepičku, autor: ČERNÍK Michal
Knížka Kykyryký: Kohoutek má rád slepičku volně navazuje
na předchozí pohádkové knihy o kohoutkovi a slepičce Kykyryký! Kohoutek budí svět a Kykyryký: Kohoutek a jeho kamarády. I zde kohoutek brzy ráno svým kokrháním zahajuje den
a hned poté se začnou odehrávat veselé příhody, na kterých má
často ztřeštěnými nápady svůj podíl sám kohoutek. Znovu se
zde setkáte s chytrou slepičkou a se zvířátky ze dvorku. Mnohé
příhody o soužití kohoutka a slepičky se nápadně podobají lidskému soužití. Kohoutek si nakonec uvědomí, že bez slepičky
by mu bylo na větě velmi smutno a že má svou slepičku rád
a ona jeho.
Dědo, ty jsi indián, autor: ROŽNOVSKÁ Lenka
Když školačka Anička odjela na prázdniny k babičce a dědečkovi, netušila, že to budou prázdniny indiánské. Andulčin
dědeček má totiž srdce malého kluka a moc rád si hraje na indiány. K jeho vykutáleným nápadům se Anička nadšeně přidá
a začnou se dít věci - prádelní šňůra se promění v laso, sprcha
v Niagarské vodopády a soused Ludvík v nepřátelskou bledou
tvář.
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KULTURA
Pozvánky do Městského muzea
www.muzeummimon.cz

Výstava: Perličkový sen

Do 19. listopadu 2017 můžete v muzeu shlédnout výstavu
večerních háčkovaných kabelek, společenských šatů a bižuterie - vše vyrobené tradičními technikami z českých
perliček z dílny ATLAS Bijoux, rodinné firmy ze Zásady
u Jablonce nad Nisou. Vyrábějí perličkovou bižuterii, večerní háčkované kabelky, nášivky, prýmky, dětskou bižuterii a vánoční dekorace.
Spolupracují s módními návrháři a společně tvoří krásné
modely večerních šatů, kabelek a dalších módních doplňků.
Výstava je zároveň prodejní, můžete zde třeba vybrat originální dárek k Vánocům.

Beseda: Mimoň, lidé a psi

Čtvrtek 9. listopadu 2017 od 17,00 hod.
Pan Mirko Černý z Mimoně se zajímá o loveckou kynologii již od roku 1945, od roku 1953 pak k ní přidává i kynologii sportovní a služební. Za svůj život se kvalifikoval
jako rozhodčí pro výkon psů, výcvikář, instruktor a lektor
I. stupně. Z jeho mnoha profesionálních činností můžeme
jmenovat např.: instruktora a lektora pro výcvik profesionálních kynologů AČR, pro speciální výcvik psů či instruktora pro výcvik psovodů.
V Mimoni bydlí od roku 1992 a při svých pochůzkách městem a okolím potkává často občany všech věkových kategorií se psy. Je zcela pochopitelné, že ho jako bývalého
profesionála zajímá nejen pes, ale i jeho vedení a ovladatelnost. Poznatky jsou někdy potěšující, někdy bohužel velmi skličující, plynoucí většinou z neznalosti. Neznalost se
dá zajisté dobrou radou napravit, pokud ovšem je dotyčný
majitel ochotný naslouchat a nenaplňuje stařičké poučení:
„není rady, není pomoci“. Mnohem horší je pochopitelně
kategorie držitelů psů, kteří vědomě nerespektují pravidla
dobrého soužití a kteří již předem žádná doporučení ani
rady nepřijímají. Takovými je marné se zabývat, ale pro ty,
kteří budou chtít získat alespoň základní vědomosti o držení
psů či jejich výcviku nebo ovládání a péči, bude tato přednáška dobrou pomůckou pro další držení a vedení psa.
Rádi bychom tímto pozvali všechny příznivce a chovatele
psů na tuto zajímavou besedu.
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Výstava: S čerty nejsou žerty

25. listopadu 2017 – 14. ledna 2018
Pro letošní zimní a vánoční období jsme pro Vás nachystali, ve spolupráci s Barrandovskými studii výstavu kostýmů
a rekvizit z oblíbené české filmové pohádky S čerty nejsou
žerty.
Návštěvníci si budou moci prohlédnout na dvě desítky kostýmů z nichž většina jsou dochované originály, které dnes
tvoří součást sbírky firemního dědictví Studia Barrandov.
Výstava je určena pro všechny generace. Určitě si každý
najde to své - vystaveny budou například šaty Angelíny či
Adélky nebo se možná se někomu podaří poodhalit záhadu, proč byl kostým pro babičku vyroben dvakrát?
Součástí výstavy budou rovněž stylizované dekorace a dochované dokumenty.
Jak malí návštěvníci, tak i jejich doprovod, si budou moci
prověřit své znalosti z této pohádky ve formě filmového
kvízu a zúčastnit se soutěže o vstupenky na návštěvu výstavních prostor Filmpoint, která jsou součástí Barrandovských Studií.”
Pohádka z roku 1984, v režii Hynka Bočana, vypráví o Petrovi, jehož chamtivá macecha připraví o všechno, včetně
dědictví po jeho otci. Petr se mezitím seznámí s dcerami
místního knížete, když je zachrání při projížďce, při které
se jim splašili koně a zaujme ho vyzývavá Angelína. Petr
však pro ni nic neznamená. To její sestra Adélka, hodná
a skromná, se do Petra hned zamiluje. Petrova macecha
se neštítí ničeho, a aby se ho zbavila, spikne se s místním
správcem, společně proti Petrovi kují pikle a pošlou ho do
vězení a poté i na vojnu. Petr však uteče a protlouká se světem. Když už neví kudy kam, potká věrného a spravedlivého
přítele, samotného čerta.
Celou pohádku provázejí nezapomenutelné písničky a melodie Jaroslava Uhlíře.

Otevírací doba ve státní svátek

Městské muzeum bude v pátek 17. listopadu 2017 otevřeno
pro návštěvníky od 9,00 do 12,00 hod. a od 13,00 do 17,00
hod. Budete si moci prohlédnout výstavu Perličkový sen
či stálou expozici o Mimoni a okolí.

KULTURA
Ekodění na Ekocentru Brniště

Ohlédnutí za minulým měsícem:
Minulý měsíc nám začal ekokroužek pod novým názvem
„Kroužek poznávání přírody“. Děti se opět scházejí v Ekocentru, kde se dozvídají nové poznatky a zkouší různé aktivity spojené s přírodou kolem nás. Dospělí se sešli na „krásách tvoření“, při kterých jsme si vytvořili mandaly z písku, hmyzí hotely
či betonové dekorace. Proběhl další bazárek dětského oblečení.
Připravujeme:
2. 11. 2017 od 15.30 Kroužek poznávání přírody - Jak listy
mění barvu?
7. 11. 2017 od 15.30 Kroužek sběru, zpracování a využití
bylinek a plodů – Zahájení – vhodné pro děti od první třídy,
kroužek je nejen o vaření, ale i dalších způsobech uchovávání
potravin a plodů
8. 11. 2017 od 16.00 Krásy tvoření (nejen) z recyklace - Listopad - Téma ZAHRADY A LESY
LISTÍ - přednáška: jak nakládat s bioodpadem a listím ze zahrady? - výroba: podzimní dekorace s listím
9. 11. 2017 od 15.30 Kroužek poznávání přírody - Pomáháme zvířátkům přezimovat - domečky pro ježky
11. 11. 2017 od 10.00 do 17.00 Svatomartinský jarmark
a krůtí hody – tradiční akce pro rodiny s dětmi, proběhne
v areálu lesního Zátiší v Brništi
14. 11. 2017 od 15.30 Kroužek sběru, zpracování a využití
bylinek a plodů – Tradiční druhy ovoce a jejich zpracování
16. 11. 2017 od 15.30 Kroužek poznávání přírody - Výroba
krmítek a co do nich patří
21. 11. 2017 od 15.30 Kroužek sběru, zpracování a využití
bylinek a plodů – Zdravé poklady ze zahrady
22. 11. 2017 od 16.00 Krásy tvoření (nejen) z recyklace –
PROBLÉMY SUCHA - přednáška: nedostatek srážek, odvodňování, lesní požáry a pálení listí - výroba: sušina a tvoření s ní
23. 11. 2017 od 15.30 Kroužek poznávání přírody - Ptáci,
kteří přezimují - poznáte je?
23. 11. 2017 od 9.30 Seminář pro pedagogy - „Staré odrůdy
ovoce“ - pro žáky základních škol
28. 11. 2017 od 15.30 Kroužek sběru, zpracování a využití
bylinek a plodů – Vaření a mražení dýní
30. 11. 2017 od 15.30 Kroužek poznávání přírody - Výroba
netradičního krmelce - „strašák hojnosti“

Dům kultury Ralsko - Mimoň Vás zve na

Tvořivé dílničky
11. listopadu 2017
10:00 - 16:00 hodin

ubrousková technika - decoupage
sádrové odlitky - malování barvou
korálky a drátky - výroba náramků,
andělíčků a hvězdiček z perliček
podzimní dekorace a výzdoba - suché květy, podzimní věnce
ozdobičky z lcu - šití
práce s vlnou
pletení z pedigu

Vstupné 20 Kč
Cenu za materiál si hradí každý individuálně
Více informací na www.kulturamimon.cz

Pravidelný program:
Pondělí od 17.30 Jóga v Ekocentru
Středa od 16.00 Hýbánky v Ekocentru Brniště
Více o aktivitách Ekocentra Brniště naleznete na stránkách
www.ekocentrumbrniste.cz, nebo na facebooku: Podralský
Nadační Fond ZOD a EkocentrumBrniště.
Těšíme se na Vás tým PNF ZOD

Dům kultury Ralsko - Mimoň

25. listopadu v 19:00 hodin, vstupné 290 Kč
Více informací, rezervace a předprodej
vstupenek na www.kulturamimon.cz
Listopad 2017
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OZNÁMENÍ
Poskytujemeporadenství
poradenství
v sociálních
Poskytujeme
v sociálních
službách
službách

Jste osoba, která by potřebovala pomoc s péčí o příbuzného?
Jste osoba, která by potřebovala pomoc s péčí o příbuzného?
Sociální služby města Mimoň poskytují bezplatné
Sociální služby města Mimoň poskytují bezplatné poradenporadenství pro seniory či osoby se zdravotním postižením,
ství pro seniory či osoby se zdravotním postižením, které se
které se koná v Centru pro seniory (dolní Sídliště).
koná v Centru
pro seniory
Rozpis
poradenských
dní: (dolní
3. 11. Sídliště).
2017, 15. 11. a 29. 11. 2017
Rozpis
poradenských
dní:
3. 11. 2017, 15. 11. a 29. 11. 2017
(středa) od 8:00 do 10:00 hodin.
(středa) od 8:00
do 10:00 hodin.
Poskytneme:
informace
o možnostech řešení nepříznivé
Poskytneme:
informace
o možnostech
řešenípodpory
nepříznivé
socisociální situace; informace
o možnostech
rodiny,
situace; informace
o možnostech
rodiny,
vální
případech,
kdy se podílejí
na péči o podpory
příbuzného;
pomůžeme
se podílejí
na péčiinformace
o příbuzného;
pomůžeme
sv případech,
vyřízením kdy
příspěvku
na péči;
o pečovatelské
s vyřízením
příspěvku
na péči;
informace o pečovatelské služslužbě
a domově
pro seniory
v Mimoni
bě a domově pro kompenzační
seniory v Mimonipomůcky – pomůžeme
Zapůjčujeme
kompenzační
– pomůžeme
sZapůjčujeme
vhodným výběrem.
Můžetepomůcky
také zasílat
písemné dotazy na
s vhodným výběrem. Můžete také zasílat písemné dotazy na
lucka.beli@seznam.cz
Tel:
487 864 669, 725 308 842 – Bc. Lucie Pražáková
lucka.beli@seznam.cz
Tel: 487 864 669, 725 308 842 – Bc. Lucie Pražáková

Zastupitelstvo města

Zastupitelstvo města

Další pravidelné jednání je stanoveno na čtvrtek
2.
listopadu
2017jednání
v Domě
Ralsko
- Mimoň od 16:30
Další
pravidelné
je kultury
stanoveno
na čtvrtek
hodin.
2. listopadu 2017 v Domě kultury Ralsko - Mimoň od 16:30 hodin.

Máte
času
týdně
a rádi
Mátehodinu
hodinuvolného
volného
času
týdně
někomu pomáháte?

a rádi někomu pomáháte?

Dobrovolnické centrum ADRA, o.p.s. ve spolupráci
spolupráci
s DomosDobrovolnické
Domovem procentrum
senioryADRA,
Mimoň,o.p.s.
p. o.ve
hledají
dobrovolníky,
vem
pro
seniory
Mimoň,
p.
o.
hledají
dobrovolníky,
by
kteří by se chtěli stát společníky pro seniory. kteří
Úlohou
se chtěli stát společníky
prosvoje
seniory.
Úlohou dobrovolníků
je
dobrovolníků
je uplatnit
schopnosti
při vytváření
uplatnit sesvoje
schopnosti
při vytváření
vztahu sečtení,
zdravotně
vztahu
zdravotně
postiženými
(komunikace,
ruční
postiženými
(komunikace,
čtení, ruční
práce,
hry, procházky,
práce,
hry, procházky,
doprovázení
apod.).
V případě
vašeho
doprovázení
apod.).
V
případě
vašeho
zájmu
se
školení
zájmu se školení dobrovolníků uskuteční v úterý
7. 11.dobod
rovolníků uskuteční v úterý 7. 11. od 16.00 do 17.30 hod ve
16.00 do 17.30 hod ve společenské místnosti výše uvedeného
společenské místnosti výše uvedeného Domova pro seniory
Domova pro seniory v Mimoni (Pražská 273 u výjezdu na
v Mimoni (Pražská 273 u výjezdu na Mnichovo Hradiště).
Mnichovo
S ohledemHradiště).
na omezený počet míst prosím potvrďte účast na
S
ohledem
omezený počet
na
školení
buďnatelefonicky
na tel.míst
777 prosím
088 871potvrďte
nebo naúčast
E-mail:
školení
buď telefonicky na tel. 777 088 871 nebo na E-mail:
p.maska@tiscali.cz.
p.maska@tiscali.cz.
Ing. Petr Máška, vedoucí pobočky ADRA, o.p.s. Česká Lípa
Ing. Petr Máška,
Mgr. Vilemína Kusá, vedoucí úseku DS
vedoucí pobočky ADRA,
o.p.s. Česká Lípa
Mgr. Vilemína Kusá, vedoucí úseku DS
Pravidelné prodejní trhy se budou konat v pátek
17. listopadu 2017
na náměstí 1. máje.
Mimoňské
trhy

Mimoňské trhy

Pravidelné prodejní trhy se budou
17. listopadu 2017 na náměstí 1. máje.

v pátek
V Ralsku bude bezpečněji, konat
kraj přispěje na ostrahu bývalého vojenskéV
bude bezpečněji, kraj přispěje
hoRalsku
prostoru

na
ostrahu
bývalého
vojenského
Liberecký
kraj poskytne
mimořádný
účelový prostoru
příspěvek na

Liberecký
kraj poskytne
mimořádný
ostrahu bývalého
vojenského
prostoru vúčelový
Ralsku.příspěvek
Příspěvek na
do
ostrahu
bývalého
vojenského
v Ralsku. Příspěvek
do
výše 650.000
Kč obdrží
městoprostoru
Ralsko prostřednictvím
Krajské
výše
obdrží
město
správy650.000
silnic LKKč
(KSS
LK). V
příštímRalsko
roce takprostřednictvím
budou strážníKrajské
správy
silnic
LK
(KSS
LK).
V příštím roce
tak
ci městské policie zajišťovat dohled nad dodržováním
zákazu
budou strážníci městské policie zajišťovat dohled nad
vstupu do objektů, které jsou v havarijním stavu a dohlížet na
dodržováním zákazu vstupu do objektů, které jsou
to, aby v prostoru nevznikaly další černé skládky.
v havarijním stavu a dohlížet na to, aby v prostoru nevznikaly
Více informací na: http://www.kraj-lbc.cz/V-Ralsku-bude-bezdalší černé skládky.
pecneji-kraj-prispeje-na-ostrahu-byvaleho-vojenskeho-proVíce
informací na: http://www.kraj-lbc.cz/V-Ralsku-budestoru-n427462.htm
bezpecneji-kraj-prispeje-na-ostrahu-byvaleho-vojenskehoprostoru-n427462.htm
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Anna Borůvková & Vendulka Böhmová
Vás a Vaše přátele zvou na výstavu prací dvou
mimoňaček s podtitulem

„…. když si velký holky
hrajou….“

Vernisáž se uskuteční 7.11.2017 od 17 hodin
v Domě kultury Ralsko,
kterou zahájí mimoňský pěvecký soubor seniorek
Babotřesky
Výstava potrvá do 17. 12. 2017
Otevřeno v době akcí pořádaných v Domě kultury
Ralsko nebo vždy před promítáním kina (lze i po
telefonické dohodě v jiném čase pro větší skupinu)
Rozpis stomatologické pohotovostní

Rozpis stomatologické
pohotovostní služby
služby
Ordinační hodiny
Ordinační hodiny
soboty, neděle, svátky: od 18.00 - 22.00 hodin
soboty, neděle, svátky: od 18.00 - 22.00

hodin

Libereckádentální
dentálnís.r.o.,
s.r.o.,
•• Liberecká
Soukenné
121/1,
Liberec
Soukenné
nám.nám.
121/1,
Liberec
budova
DUNAJ
4.
patro
budova DUNAJ - 4. patro
tel. 738
777 625
738 625
tel. 777
• Krajská
nemocnice, a.s.
Ordinační
hodiny
Husova
357
(pavilonodOddělení
následné
péče – budova
D), –
soboty, neděle, svátky:
8.00 – 15.00,
přestávka
od 12.00
Liberec
12.30 hodin
tel. 485 312 187
• Krajská nemocnice Liberec, a.s.
V okrese
Česká(pavilon
Lípa a Semily
již nebudou
ve
Husova
357/10
Oddělení
následné zubní
péče lékaři
– budova
svých ordinacích sloužit.
D),
Liberec
Více
tel.
485informací
312 187 na http://zdravotnictvi.kraj-lbc.cz/page830/
pohotovostni-sluzby-v-oboru-zubni-lekarstvi.
V okrese Česká Lípa a Semily již nebudou zubní lékaři ve
svých ordinacích sloužit.
Změnu provozu
lékařské zubní
pohotovosti
poskytovanou
Více
informací
na
http://zdravotnictvi.krajv
Krajské
nemocnici
v
Liberci
projednala
na
včerejším
jedlbc.cz/page830/pohotovostni-sluzby-v-oboru-zubni-lekarstvi.
nání rada kraje. Od příštího roku bude během státních svátZměnu
provozu služba
lékařské
zubní pohotovosti
poskytovanou
ků a o víkendech
zajišťována
v době od 8:00
do 13:00
vhodin,
Krajské
nemocnici
v
Liberci
projednala
na zůstávají
včerejším
ordinační hodiny Liberecké dentální, s.r.o.
jednání
rada
kraje.
Od
příštího
roku
bude
během
státních
stejné jako doposud.
svátků
a
o
víkendech
služba
zajišťována
v
době
od
8:00 do
Více informací na http://www.kraj-lbc.cz/Zubni-pohoto13:00
hodin,
ordinační
hodiny
Liberecké
dentální,
s.r.o.
vost-bude-mit-od-Noveho-roku-upravene-ordinacni-hodizůstávají
stejné
jako
doposud.
ny-n427483.htm
Více informací na http://www.kraj-lbc.cz/Zubni-pohotovostbude-mit-od-Noveho-roku-upravene-ordinacni-hodinyn427483.htm

HISTORIE
Revolucionář Karel Schicketanz
Moderní revoluce, poznamenané tak velkým množstvím krve,
bývají posuzovány dle kvalit svých vůdců, podle odvahy,
chladnokrevnosti, schopností vypořádat se s protivníky či najít
si spojence.
Náš mimoňský hrdina měl patrně jen něco málo z těchto
schopností, a přece to stačilo, aby se alespoň na chvíli stal jednou z nejznámějších osobností v rodícím se Československu.
Narodil se roku 1891 v Mimoni, kde bylo toto jméno poměrně
rozšířeno. Později bylo uváděno, že byl povoláním dělník, ale
patrně nebyl jen obyčejným proletářem. V listopadu 1918 se
vrátil z války.
Nově vzniklá provincie Deutschböhmen, lákající navrátilce do
svých služeb na podporu odtržení německy hovořících krajů
od vytvářené Československé republiky, získala do svých služeb i Schicketanze. Vojákům přicházejícím domů se celkem
líbila služba se zaopatřením, ale pokud možno bez bojového
nasazení.
Demobilizovaní očekávali pomoc od místní samosprávy se zařazením zpět do civilního života a mnozí se vraceli s představou, že právě jim je předurčeno ještě něco více. Zatřást s tím
proradným světem. Vyrvat moc z rukou bohatých. Inspirací
byli ruští bolševici.
Navrátilci zakládali vojenské rady a v té mimoňské se Schicketanz prosadil. Ve dnech 7. a 8. prosince 1918 svolala do mimoňského hotelu Leder konferenci vojenských rad z celých
severních Čech. V rezoluci odtud vzešlé žádali vojáci nejen
zlepšení své sociální situace, nýbrž uznání svého postavení od
státní správy. To už byl jasný náběh na převzetí moci v rozvrácené zemi.
Agilní vojenská rada v Mimoni získala značnou autoritu, ale
zároveň se dostala do konfliktu s venkovem, protože její ozbrojené skupiny jezdily dělat na vesnice svévolné rekvizice a brali
rolníkům často poslední zrno, brambory či drůbež.
Díky rozpadu provincie Deutschböhmen a posílení autority
československého státu se podařilo počátkem roku 1919 vojenské rady potlačit. V jarních měsících toho roku se ale pronikavě zhoršila hospodářská situace. Radikální členové dřívějších
vojenských rad přistoupili na budování dělnických rad a vytvořili program převzetí kontroly nad továrnami a obchodní sítí
v duchu boje za zaměstnanost a proti tzv. keťasům.
Teď přišel okamžik bouřlivé slávy Karla Schicketanze. V květnu 1919 vypukly po Čechách hladové bouře. Nejsilnější vzepětí sil dělnických rad bylo v Kladně a v Mimoni. V posledním květnovém týdnu byla v Mimoni na náměstí postavena
šibenice, k níž byli z domů vyvlékáni skuteční nebo domnělí
zbohatlíci a pod výhrůžkou trestu smrti museli přísahat, že své
bohatství rozdají a nebudou už jiné shromažďovat.
Na náměstí se ocitli řezníci, kupci, podnikatelé a také třeba
ředitel panského velkostatku Erwin Eiselt. Ve městě byla slabá
posádka četnictva a zdejší expozitura žádala o posilu alespoň
padesát mužů. 27. května byla mimoňská expozitura donucena
ke kompromisu a uznat, že dělnická rada vytvoří komisi a bude
provádět prohlídky u soukromníků a obchodníků.
Události v Mimoni bedlivě sledovalo ministerstvo vnitra a nechal se o nich informovat i prezident Masaryk. Do města dorazilo sto četníků a Karel Schickentanz byl zadržen na nádraží,
když se vracel s agitačním materiálem z Liberce.

Dělnická rada byla rozehnána a Schicketanz byl záhy propuštěn z vazby. Stáhl se do pozadí. Zajímavé je, čím se dále živil.
Vedl farmu na pěstování slepic a byl pojišťovacím agentem.
Ve dvacátých letech se na čas vrátil do politiky jako člen komunistické strany, ale bez úspěchu. V jeho trestním rejstříku se
objevil záznam o padělání směnky.
Karel Schicketanz patřil k radikálním revolucionářům, kteří by
nejraději likvidovali buržoasii až po statky a hrdla. Rozhodně
nebyl politickou osobností schopnou účastnit se přeměny společnosti cestou pozitivního programu. Nic dalšího o něm nezaznamenávám. Jen v jedné korespondenci je zmínka, že ještě
v roce 1967 žil někde v Hamburku.
Ladislav Smejkal

Vycházka do zaniklých vesnic Ralska

V sobotu 14. 10. jsme uskutečnili vycházku do zaniklých vesnic Ralska. Tentokrát jsme se vydali do Horní Krupé a Krupského dvora. Počasí nám přálo, byl krásný den. Zastavili jsme
se u bývalého mlýna a po krátké debatě se na 20 zájemců o historii vydalo do kopce na Krupský dvůr. Cesta lesem do kopce
byla výborná na rozdýchání, konečně jsem využil plnou kapacitu plic. Nahoře u památné lípy jsme promlouvali o historii
dvora, dozvěděli jsme se nové skutečnosti. Třeba to, že se zde
narodil psychiatr Benjamín Čumpelík, zakladatel psychiatrie
a iniciátor zřízení psychiatrické léčebny v Kosmonosích, a který poprvé popsal delirium tremens. Nakonec fotografování

a vydali se zkratkou dolů k mlýnu. Stále bylo o čem mluvit.
Historie je nekonečná.
Za vraty obory jsme zastavili v místech bývalého statku Dittrichových. Pan Dittrich nám vyprávěl o svých předcích, o Horní
Krupé. Zašli jsme do míst bývalého hřbitova, kde leží předci
pana Dittricha. Hřbitov již není, nikdo by nepoznal, kde byl.
Nakonec rozloučení s konstatováním, že to byla procházka
velmi hezká. A teď se již těšíme na vycházku další, o které vás
budeme včas informovat.
- SHM -
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RŮZNÉ
Setkání s jubilanty

Město Mimoň pro své seniory – jubilanty pořádá pravidelná
setkání s představiteli města. Konají se jedenkrát v roce a jsou
zváni jubilanti, kteří v daném roce dovrší věku 70 let. Setkání
zajišťuje s matrikou Komise pro občanské záležitosti při Městském úřadu Mimoň.
Zástupkyně SPOZU paní Anna Šilhánková přivítala všechny
přítomné. Po zahájení tak jako v loňském roce, vystoupily
s krátkým programem lidových písniček, mimoňské ženy Babotřesky, pod vedením paní Boženy Kučové.

Jubilantům 12. října osobně popřál starosta města František
Kaiser.

Po slavnostním přivítání a přípitku bylo pro oslavence připraveno pásmo písniček nejen k poslechu, ale i k tanci, které zahrál, pan Milan Šefčík z hudební skupiny Septima se svým
doprovodem.
Všem jubilantům ještě i touto cestou blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví, elánu a životní pohody.
Mgr. V. Böhmová, tajemnice SPOZ
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Taneční odpoledne pro seniory

Dům kultury Ralsko v Mimoni se opět rozezněl tóny dechovky
a taneční hudbou. Ve středu 4. 10. 2017 se od 15 do 18 hodin
konala další ze série tanečních odpolední pořádaných Komisí
pro občanské záležitosti při Městském úřadu Mimoň se skupinou Vivasong Víti Vávry, která hrála nejen k poslechu, ale
i k tanci.

Muzika pěkně hrála a senioři s radostí tančili. Do tance se
všichni obuli opravdu s velkým elánem, chutí a vzešlo z toho
příjemné odpoledne s hezkými písničkami, tancem a veselou
náladou. Nic nevadilo, že mezi těmi, kteří se přišli pobavit,
byla většina žen, ženy to vyřešily po svém, ty, na které se nedostal tanečník, tančily spolu.

Poslední tóny zazněly a nastalo závěrečné loučení se skupinou
Vivasong Víti Vávry. Budeme se opět těšit na krásné taneční
odpoledne, které Komise pro občanské záležitosti bude pořádat v roce 2018. 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.
Mgr. V. Böhmová, tajemnice komise

RŮZNÉ
Zájezd pro seniory

Komise pro občanské záležitosti při Městském úřadu v Mimoni připravila dne 19. 9. 2017 zájezd pro seniory.
V dopoledních hodinách jsme dorazili do Litoměřic, kde
jsme uskutečnili prohlídku expozice Důl Richard v proměnách času, který připomíná historii a současnost vápencového dolu nacházejícího se v těsné blízkosti města Litoměřice
na vrchu Bídnice. Expozice se nachází ve sklepních prostorách pod budovou litoměřické radnice. V dolu Richard se
nejprve těžil vápenec, za druhé světové války v něm nacisté
vybudovali tajnou továrnu, poté sloužil také jako skladovací
prostor a nyní se v jeho části ukládá nízkoradioaktivní odpad.
Expozice je rozdělena do pěti částí, přičemž ji uzavírá výstava fotografií zachycující současný stav dolu od litoměřického
fotografa Aleistera Despa.

Posledním zastavením byla prohlídka Galerie marionet v Jezuitské hvězdárně, ve které je vystaveno přes 250 loutek a pohádkových dekorací, s některými si mohli i účastníci zájezdu
pohrát a vyzkoušet si, jaké to je být loutkohercem.

Zájezd se vydařil a senioři prožili pěkný den.
Mgr. V. Böhmová
Tajemnice komise

Ullapool guitar festival 2017

Je to prostě jiný svět, jaký v Česku nenajdete. Člověk se sice
trmácí přes dva tisíce kilometrů, ale stojí to za to. Kytarový
festival ve skotském městečku Ullapool se letos opět rozezněl
6.-8. října. Je to tak částečně kytarový maraton. Pro kytaristy
je to obrovská motivace, protože se osobně mohou setkat a pohovořit s největšími kytarovými hvězdami, a pokud má člověk
trochu odvahy, může se osobně účastnit workshopu s vybraným
kytaristou. Samozřejmě, angličtina je podmínkou.
Druhým zastavením byla prohlídka vyhlídkové věže Kalich,
kam je přístup z informačního centra na Mírovém náměstí v Litoměřicích. Vyhlídková věž Kalich byla postavena v 16. století
pro měšťanskou rodinu Mrázů z Milešovky. Z věže je krásný
výhled na město Litoměřice, hrad Hazmburk, horu Říp a další.
Třetím zastavením byla prohlídka muzea Křišťálový dotek,
kde jsme shlédli unikátní expozice autentických otisků rukou
slavných osobností ve formě českého křišťálu, která je jedinou
svého druhu na světě. Expozice křišťálových plastik místního
mistra Jana Huňáka v sobě ukrývá otisky světových velikánů,
mezi které patří: Steven Seagal, Anastacia, Ringo Starr, Jaromír
Jágr, Ennio Morricone, Sir Nicholas Winton, Ivan Lendl, Adolf
Born, KISS, Richard von Weizsäcker, Dominik Hašek, Václav
Havel, Josef Masopust, Tom Finney, Arnošt Lustig a další.

Organizace festivalu probíhala takto. V dopolední části byly
workshopy. Od 13 do 23 hodin probíhala vystoupení kytarových
hvězd klasické a elektroakustické kytary. Mezi největší hvězdy
letošního ročníku patřili bezesporu Gary Ryan, Sean Shibe, Cliff
Carroll, Prof.Allan Neave se studenty konzervatoře v Glasgow,
John Goldie a další. Všichni ochotně poskytovali osobní rozhovory třeba při prodeji jejich posledních alb na CD.
V čem tkví ohromná pohoda celého festivalu vám konkrétně
nesdělím. Nebylo by to pro vás již příjemným překvapením.
Je to totiž tím, že nejsme Britové. Samozřejmě pokud se mne
zeptáte, v čem to tkví, velice rád vám na to odpovím. Přesto
doporučuji návštěvu této skotské akce, na kterou nikdy nezapomenete, a zůstane vám navždy v srdci. Letošní rok tento
kytarový festival se mnou navštívili dva mimoňští nadějní kytaristé Barbora Slavíková a Lukáš Zubko. A já věřím, že se na
tomto festivalu opět příští rok sejdeme.
Petr Slavík
Listopad 2017
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RŮZNÉ
Studijní cesta do Štrasburku

Ve dnech 3. až 5. 10. na základě pozvání europoslanců ČR
se uskutečnila studijní cesta do Europarlamentu ve Štrasburku. Celou akci zaštítila organizace ARPOK, o. p. s. Jedná se
o vzdělávací neziskovou organizaci, která přináší do škol globální rozvojové vzdělávání. Jejím cílem je vytvářet aktivní,
respektující a otevřenou společnost, která vnímá propojenost
a komplexnost světa.
Mezi účastníky jsem se dostal i já, coby zástupce fairtradových
škol v České republice.

Beseda v Gymnáziu

Dne 22. 9. byl na naší škole pěstitel fairtradové kávy, pan Gregorio Méndez Moreno z indiánského etnika Chol z mexického
státu Chiapas. V ČR byl pouze na dvou školách a jednou z nich
bylo naše gymnázium. Beseda byla velice zajímavá a studenti
se velmi zajímali o život a školství v Mexiku.

Po příjezdu do Štrasburku jsme byli přivítáni asistenty europoslanců a ubytováni. Hlavní program se uskutečnil den následující, tedy 4. 10. V dopoledních hodinách nám byly představeny instituce EU. Poté proběhla beseda s europoslancem Janem
Kellerem. Po společném fotografování jsme se přesunuli do
jednacího sálu a sledovali plenární zasedání a následné hlasování. V odpoledních hodinách následovala beseda a představení aktivit europoslance Jana Zahradila. Tato beseda vzbudila
velký zájem s velmi bohatou diskuzí. Poté každý účastník studijní cesty představil svou školu případně instituci, která ho do
europarlamentu vyslala a nastínil aktivity, kterými se zabývá.
Podvečerní hodiny patřily prohlídce historického centra Štrasburku a společná večeře s poslancem Kellerem.

Mgr. V. Hylmar, Gymnázium Mimoň

Poslední dopoledne pobytu bylo věnováno návštěvě a prohlídce města Heidelberg.
Mgr. Václav Hylmar, Gymnázium Mimoň
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