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Vážení občané,
začalo léto, a to konečně i podle teplot. Vše vypadá
lépe, i epidemie je snad za námi, alespoň podle čísel.
Z ekonomických dopadů se ale vzpamatovávat
budeme déle.
Investiční záměry, které vycházejí z našeho dlouhodobého programu rozvoje města, plníme bez
ohledu na teprve nedávno rozvolněná hygienická
opatření. Protože se všemi připravovanými nebo zahájenými investicemi
jsou občané průběžně seznamováni (revitalizace náměstí, zateplení bytových domů, cyklostezka kolem Ploučnice, revitalizace koupaliště, příprava
zástavby náměstí apod.), zmíním akci, která určitě, a neprávem, mohla
většině občanů uniknout. Jde ovelké směny pozemků, kterými se snažíme
scelit území, ale také vytvořit reálné předpoklady pro budoucí obchvat
města. Již na jaře byla dokončena směna pozemků s VLS Mimoň, která
nám přinesla (pro mne srdeční záležitost ☺) vyhlídku Julinku. Na posledním předprázdninovém jednání zastupitelstva bude bodem jednání velká
směna pozemků s místními zemědělci, díky níž získáme další pozemky
pro zmiňovaný obchvat města, kromě toho i část chovných rybníků
a pozemky okolo vrtu pro koupaliště. Obě majetkoprávní záležitosti jsme
připravovali déle než rok a jednání to často byla opravdu složitá.

Rád bych touto cestou také upozornil na avizované pokračování setkávání
s občany jednotlivých městských částí. Začneme pracovní schůzkou
s obyvateli sídliště Pod Ralskem (8. 9. od 15.30 hodin v jídelně ZŠ Pod
Ralskem). Pro oblast sídliště U Nemocnice a okolí je setkání plánováno
na 15. 9. od 15.30 hodin v Domově důchodců. Další pro občany 5. městské
části a Slovan bude 22. 9. v 16.30 hodin v budově ZŠ Komenského. 29. 9.
na gymnáziu pro oblast sídliště Letná a okolí a 6. 10. na úřadě v Mimoni
pro Mimoň střed a nejbližší okolí, vždy od 15.30 hodin. Pro schůzku
s občany Vranova ještě není domluvené místo jednání, předpokládáme
však, že i zde proběhne setkání během září. Všechny plánované schůzky
budou připomenuty v zářijovém zpravodaji a jejich termíny budou zveřejněny na webových stránkách města.
Na závěr nedokážu nezmínit aktuální informaci k našemu údajně zpolitizovanému odvolání bývalého ředitele SSMM. (…Stále ještě ve funkci
kontrolora sociálních příspěvkových organizací Libereckého kraje).
Soudkyní vynesený rozsudek zní vinen s povinností náhrady škody městu
Mimoň ve výši cca 600 000 Kč a zákazem činnosti v oblasti sociálních
služeb na dva roky. Na jazyk se mi dere to stále platné o božích mlýnech
…platí samozřejmě i pro všechny ředitele příspěvkových organizací …
Petr Král, starosta města Mimoně

Měsíčník - ZDARMA - Vydává město Mimoň

CO VÁS ZAJÍMÁ
město Mimoň
Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

PŘIJATÁ USNESENÍ
4. zasedání Zastupitelstva města Mimoň konané dne
27. května 2021 v Domě kultury Ralsko Mimoň
od 16.30 hodin
Z21/61
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města Mimoň zvolilo tyto ověřovatele zápisu:
p. Špačka P. a p. Chýleho J.
Hlasování: pro 12, nepřítomen 5
Z21/62
Projednání a schválení programu jednání
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dnešní program zasedání
v tomto znění:
1) Zahájení
2) Volba ověřovatelů zápisu
3) Projednání a schválení programu jednání
4) Prodej pozemků, záměry prodeje, bezúplatný převod:
a) Prodej pozemků p. č. 413 a 414 – Okrouhlická
b) Prodej, kupní smlouva, Nádražní 18
c) Prodej, kupní smlouva, Ploužnice 480
d) Záměr prodeje – směna pozemku p. č. 1656 za p. č. 1498/1,
pod Letnou
e) Bezúplatný převod části pč. 1650/1, pod Letnou
5) OZV – Vyhláška – daň z nemovitostí, koeficienty
6) Změny rozpočtu:
a) ZR č. 10 - dar – Český svaz včelařů
b) ZR č. 11 – rekonstrukce, bytový fond
c) ZR č. 12 – příspěvek SVS, a. s.
d) ZR č. 13 – dar – K. Š.
7) Zápis z jednání kontrolního výboru
8) Zápis z jednání finančního výboru
9) Zpráva o kontrole plnění usnesení
10) Diskuze
Hlasování: pro 12, nepřítomen 5
Z21/63
Prodej pozemků p. č. 413 a 414 – Okrouhlická
Zastupitelstvo města Mimoň odkládá prodej pozemků parc.
č. 413 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 107 m2 a parc. č. 414
zahrada o výměře 102 m2 v k. ú. Mimoň za účelem užívání jako
zahrada a manipulační plocha.
Hlasování: pro 12, nepřítomen 5
Z21/64
Prodej pozemku pč. 18 v k.ú. Mimoň – lokalita Nádražní –
kupní smlouva
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy:
a) prodej pozemku p. č. 18 zahrada o výměře 181 m2 v k. ú.
Mimoň za účelem užívání jako zahrada za cenu 240 Kč/m2 +
DPH manželům J. a K. V., Mimoň za podmínek uvedených
v předložené kupní smlouvě a
b) kupní smlouvu na prodej pozemku p. č. 18 zahrada v k. ú.
Mimoň v předloženém znění a ukládá starostovi města kupní
smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat.
Hlasování: pro 12, nepřítomen 5
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Z21/65
Prodej pozemku p. č. 480 v k. ú. Ploužnice pod Ralskem –
kupní smlouva
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy:
a) prodej pozemku parcelní číslo 480 ostatní plocha o výměře
735 m2 v k. ú. Ploužnice pod Ralskem za účelem užívání jako
zahrada za cenu dle znaleckého posudku č. 5233-02/2021
znalce Ing. Z. Millera ve výši celkem 47 800 Kč + DPH panu
PhDr. J. H., Praha 10 za podmínek uvedených v předložené
kupní smlouvě a
b) kupní smlouvu na prodej pozemku parcelní číslo 480 ostatní
plocha v k. ú. Ploužnice pod Ralskem v předloženém znění a
c) ukládá starostovi města kupní smlouvu, která je přílohou
tohoto usnesení, podepsat.
Hlasování: pro 11, zdržel se 1, nepřítomen 5
Z21/66
Záměr prodeje (směny) pozemku p. č. 1656 za část 1498/1 –
lokalita pod Letnou
Zastupitelstvo města Mimoň neschvaluje zveřejnění záměru
prodat nebo směnit část pozemku parcelní číslo 1656 o výměře
prodávané části cca 145 m2 (celý pozemek má výměru 1152 m2),
v k. ú. Mimoň za účelem užívání jako zahrada k přilehlému
pozemku na stavbu RD.
Hlasování: pro 11, zdržel se 1, nepřítomen 5
Z21/67
Bezúplatný převod části pozemku p. č. 1650/1 v k. ú. Mimoň
pod čerpací stanicí – ZO Český zahrádkářský svaz –
darovací smlouva
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy:
a) bezúplatný převod části pozemku parcelní číslo 1650/1 lesní
pozemek o výměře 92 m2 (dle GP č. 2397-255/2021 část
označená p. č. 1650/4 ostatní plocha) v k. ú. Mimoň za účelem
užívání jako pozemek pod čerpací stanicí Základní organizaci
Českého zahrádkářského svazu Mimoň č. 3, se sídlem SpR
567, Mimoň, IČ 72745037 za podmínek uvedených
v předložené darovací smlouvě a
b) darovací smlouvu na převod pozemku parcelní číslo 1650/4
v k. ú. Mimoň v předloženém znění a ukládá starostovi města
darovací smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat.
Hlasování: pro 12, nepřítomen 5
Z21/68
OZV–Vyhláška města č. 2/2021 – O stanovení koeficientů
pro výpočet daně z nemovitých věcí
Zastupitelstvo města Mimoň neschvaluje obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2021, o stanovení koeficientů pro výpočet daně
z nemovitých věcí.
Hlasování: pro 7, proti 3, zdržel se 2, nepřítomen 5
Z21/69
ZR č. 10 - dar – Český svaz včelařů, ZO Mimoň
1) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje poskytnutí finančního
daru ve výši 40.000 Kč spolku Český svaz včelařů, z. s., ZO
Mimoň, Děvínská 46, 471 28 Hamr na Jezeře, IČO 62237403
a ukládá starostovi města Mimoň podepsat darovací smlouvu.
2) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 10 –
přesun finančních prostředků ve výši 16 000 Kč v Dotačním
fondu na poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Mimoň
dle důvodové zprávy a přílohy č. 1.
Hlasování: pro 12, nepřítomen 5
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Z21/70
ZR č. 11- rekonstrukce, bytový fond
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 11 –
snížení běžných výdajů na opravy bytového fondu o 1.500 tis. Kč
a navýšení kapitálových výdajů o 1.500 tis. Kč na akci Technické
zhodnocení uvolněných bytů dle důvodové zprávy a přílohy č. 1.
Hlasování: pro 11, zdržel se 1, nepřítomen 5
Z21/71
ZR č. 12 - příspěvek od SVS
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 12 –
navýšení příjmů o 452.086,25 Kč na základě přijatého příspěvku
od SVS a.s. a navýšení výdajů o 452.086,25 Kč na opravy
komunikací dle přílohy č. 1 a důvodové zprávy.
Hlasování: pro 12, nepřítomen 5
Z21/72
ZR č. 13 - dar
1) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje poskytnutí finančního
daru ve výši 40.000 Kč paní K. Š., Mimoň a ukládá starostovi
města Mimoň podepsat darovací smlouvu.
2) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 13 –
přesun finančních prostředků ve výši 40.000 Kč v Dotačním
fondu na poskytnutí finančního daru z rozpočtu města Mimoň
dle důvodové zprávy a přílohy č. 1.
Hlasování: pro 12, nepřítomen 5
Z21/73
Zápis z jednání kontrolního výboru
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápis z jednání
kontrolního výboru ze dne 12. 5. 2021, který je přílohou důvodové
zprávy.
Hlasování: pro 12, nepřítomen 5

Při tvorbě nové expozice je třeba se opřít i o nové poznatky,
fotografie a materiály, které mohou posunout dále naši dosavadní představu a znalost tématu. V neposlední řadě jsou pro
nás důležité také potenciální trojrozměrné předměty, které
se možná potulují v soukromých mimoňských garážích a kůlnách, zatímco by se mohly stát zajímavými exponáty budoucí
expozice.
Proto se také Muzeum Mimoň i historik Mgr. Tomáš Cidlina
obracejí na občany, kteří by se záměrem mohli pomoci. Pokud
máte doma předměty odkazující na minulost Mimoně nebo
vojenského prostoru v jejím okolí, zkuste popřemýšlet, jestli
by nebylo zajímavé je nabídnout muzeu a tím zpřístupnit
s náležitým výkladem široké veřejnosti. Zrovna tak nás zajímají Vaše fotoarchivy, ve kterých se může zrcadlit minulost
města a které bychom rádi oskenovali a vytvořili tak rozsáhlou
obrazovou kartotéku k dějinám Mimoně.
Pracovník muzea Mgr. Tomáš Cidlina by touto cestou chtěl
oslovit také některé mimoňské pamětníky, jejichž vzpomínky
na Mimoň v uplynulých stoletích by rád zdokumentoval.
Rozšířil by se tím jeho vlastní muzejní výzkum orální historie,
kterému se na Českolipsku věnuje dlouhodobě a zároveň by
nové poznatky a svědectví mohla pomoci plastickému provedení chystané expozice.
Pokud nám se záměrem chcete pomoci, či máte něco, co by
nás mohlo zajímat, kontaktujte prosím muzeum v Mimoni.
Blanka Marčoková tel. 725 854 377,
muzeum@kulturamimon.cz
Předem děkujeme za Váš zájem a těšíme se na Vaše reakce.

Z21/74
Zápis z jednání finančního výboru
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápis z jednání
finančního výboru ze dne 14. 5. 2021, který je přílohou důvodové
zprávy.
Hlasování: pro 12, nepřítomen 5
Z21/75
Zpráva o kontrole plnění usnesení
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje Zprávu o kontrole plnění
usnesení, která je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 12, nepřítomen 5
Petr Král, starosta města
Jaroslava Bizoňová, místostarostka města

Mimoňské muzeum hledá svědectví,
fotografie a exponáty
Městské muzeum Mimoň hodlá v příštích letech vybudovat
novou expozici, která bude orientována na dějiny Mimoně.
Důraz v plánované expozici má být kladen také na někdejší
vojenský výcvikový prostor a na to, jak přítomnost německého, československého i sovětského vojska ve 20. století
ovlivňovala život ve městě. Na přípravě nové autorské expozice
Muzeum v Mimoni spolupracuje s Vlastivědným muzeem
a galerií v České Lípě. Pověřenou osobou je zde historik
Mgr. Tomáš Cidlina, který navazuje kontakty, sbírá poznatky
a připravuje celkovou koncepci.
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Radka Pipalová a Mgr. Tomáš Cidlina
Červenec, srpen 2021
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Komunitní plánování ORP Česká Lípa - DOTAZNÍK PRO VEŘEJNOST
Vážení spoluobčané, obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci, která je nezbytná pro to, abychom pro Vás zajistili co nejkvalitnější servis sociálních služeb poskytovaných v našem regionu. Budeme proto rádi, pokud věnujete krátký čas úvahám
nad svými současnými i budoucími potřebami, případně potřebami Vašich blízkých a sdíleli je s námi formou odpovědí na
položené otázky v našem dotazníku.
V současné době připravujeme nový komunitní plán sociálních služeb pro území ORP Česká Lípa na období 2022 – 2026.
Tento proces je spolufinancován Libereckým krajem v rámci projektu „Zajištění plánování sociálních služeb na území ORP
Česká Lípa – komunitní plánování obcí“. Je pro nás zásadní, aby vycházel právě z Vašich požadavků a zkušeností. Jen tak
bude totiž možné nastavit proces plánování sociálních a navazujících služeb tak, aby odpovídaly potřebám a specifikům
našeho území a ze strany státu, kraje a obcí tak byly dostatečně podporovány služby a aktivity pro území potřebné, a to
v požadované kvalitě a dostupnosti.
Nyní proto každému z Vás nabízíme jedinečnou příležitost vyjádřit se k sociálním službám, sdělit nám své názory, zkušenosti a podněty. Dotazník, o jehož vyplnění Vás prosíme, je anonymní. Data z něj získaná budou využita pouze pro účely
procesu komunitního plánování sociálních služeb.
Termín pro odevzdání vyplněných dotazníků je do 30. 7. 2021.
Vyplněné dotazníky můžete odevzdat na podatelně Městského úřadu v Mimoni.
Další informace k dotazníkovému šetření můžete získat na e-mailové adrese frommelova@mucl.cz.
V jakém městě/obci Českolipska žijete? *Zaškrtněte jednu odpověď
Bezděz

Blatce

Blíževedly

Bohatice

Brniště

Česká Lípa

Doksy

Dubá

Dubnice

Hamr na Jezeře

Holany

Horní Libchava Horní Police

Chlum

Jestřebí

Kozly

Kravaře

Kvítkov

Luka

Mimoň

Noviny pod Ralskem

Nový Oldřichov Okna

Pertoltice p. Ralskem Provodín

Ralsko

Skalka u Doks Sosnová

Stráž p. Ralskem Stružnice

Stvolínky

Tachov

Tuhaň

Velenice

Vrchovany Zahrádky

Zákupy

Žandov

Ždírec

Volfartice

Velký Valtinov

*Zaškrtněte jednu odpověď
Pohlaví

Muž

Žena

Věk

18-26 let

Ekonomická aktivita

ANO (zaměstnanec, OSVČ)

NE (student, mateřská dovolená,
důchodce, nezaměstnaný apod.)

Jste zastupitel/ka své obce/ města?

ANO

NE

27 – 40 let

1. Víte, co jsou sociální služby?
a) Ano
b) Ne
c) Trochu ano
*Zaškrtněte jednu odpověď
2. Myslíte si, že jste dostatečně informován/a o sociálních službách na Českolipsku?
a) Ano
b) Ano, ale přivítal/a bych více informací
c) Ne, ale chtěl/a bych více informací
d) Ne, nemám zájem
*Zaškrtněte jednu odpověď
3. Jaký způsob předávání informací preferujete?
a) V tištěné podobě (propagační materiály služeb, katalog služeb,
měsíčník…)
b) Na webových stránkách měst a obcí Českolipska
c) Na sociálních sítích - Facebooku, Twitteru
d) Osobně - prostřednictvím pracovníků na úřadech
e) Jiný způsob - vypište
*Zaškrtněte jednu odpověď
4. Řešil/a jste nějaké závažné problémy sociálního či zdravotního charakteru, které jste nezvládali vlastními silami?
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41 – 65 let

Více než 65 let

a) Ano
b) Ne
*Zaškrtněte jednu odpověď
5. Pokud ano, jaké?
a) Problémy zdravotní (nemoc, zdravotní postižení, péče o seniory…)
b) Problémy v rodině (škola, partnerské problémy…)
c) Problémy se závislostí (alkohol, drogy, automaty…)
d) Problémy finanční (ztráta zaměstnání, dluhy…)
e) Jiné problémy - vypište
*Zaškrtněte jednu nebo více odpovědí
6. V případě, že byste měl/a nějaký z výše uvedených problémů,
na koho byste se obrátil/a?
a) Na lékaře
b) Na pracovníky úřadu (odbor sociálních věcí a zdravotnictví,
úřad práce)
c) Na organizaci - poskytovatele sociálních služeb
d) Na známé, sousedy
e) Jiné - vypište
*Zaškrtněte jednu nebo více odpovědí
7. Máte přehled o poskytovaných sociálních službách na Českolipsku?
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a) Ano
b) Ne
*Zaškrtněte jednu odpověď
8. Pokud jste v předchozí otázce odpověděl/a ANO, jaké sociální
služby zde podle Vás chybí nebo jsou v nedostatečné kapacitě?
a) Služby pro seniory (domovy pro seniory, pečovatelská služba,
denní centra…)
b) Služby pro osoby se zdravotním postižením (domov pro tyto
osoby, denní centra, bydlení, služby pro rodiny s nemocnými
dětmi…)
c) Služby podporující pečující osoby (odlehčovací pobytová služba...)
d) Služby pro děti a rodiny s dětmi (nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež, péče o ohrožené děti, poradny ve školách …)
e) Služby, které řeší mezilidské vztahy (poradny)
f) Služby, které řeší finanční problémy (dluhové poradny)
g) Služby, které pomáhají při hledání práce (např. osobám se zdravotním postižením)
h) Služby, které řeší závislosti (na drogách, alkoholu, gambling)
i) Služby, které řeší problémy s bydlením (azylové domy, nouzové
byty, ubytovny…)
j) Jiné - vypište
k) Nevím
*Zaškrtněte jednu nebo více odpovědí
9. Pokud byste uvažoval/a požádat o pomoc sociální službu, co
by Vás mohlo odradit od tohoto úmyslu?
a) Osobní důvody - nedůvěra, stud, strach z úředního jednání
b) Dostupnost služby (není v dostupné vzdálenosti)
c) Služba v regionu vůbec není
d) Finanční náročnost
e) Služba se musí plánovat dlouho dopředu, neřeší mou okamžitou
potřebu
f) Jiné - vypište
*Zaškrtněte jednu nebo více odpovědí
10. Pokud byste měl/a řešit situaci, jak zajistit péči pro příbuzné,
kteří již sami nezvládnou péči o sebe, jakou cestu byste
volil/a?
a) Pobytové zařízení - např. domov pro seniory
b) Doma s pomocí rodiny, sousedů, známých
c) Doma s odbornou pomocí - např. pečovatelské služby nebo
podobné služby
d) Jiné - vypište
*Zaškrtněte jednu nebo více odpovědí
11. Pokud byste řešil/a situaci s nevyléčitelně nemocným, jakou
pomoc byste volil/a?
a) Nemocnici
b) Kamenný hospic - zařízení s 24hodinovou zdravotní i sociální
péčí, kde můžou příbuzní i přespávat (v Liberci)
c) Rodinné pokoje v Nemocnici s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
d) Domácí hospic - se zdravotní i sociální péčí v domácnosti (na
telefonické zavolání nebo na Vaší osobní domluvě)
e) Jiná - vypište
Zaškrtněte jednu nebo více odpovědí
12. Přivítal/a byste veřejné akce s informacemi o sociálních
službách a jejich využití (např. burza sociálních služeb, besedy s poskytovateli soc. služeb apod.)?
a) Ano
b) Ne
c) Nevím
*Zaškrtněte jednu odpověď
13. Měl/a byste zájem o službu zvýhodněné dopravy pro seniory
a osoby se zdravotním postižením k lékaři, na rehabilitaci,
větší nákupy?
a) Ano
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b) Ne
*Zaškrtněte jednu odpověď
14. Pokud ano, jak často byste službu využíval/a?
a) Týdně
b) Měsíčně
c) 2 x měsíčně
*Zaškrtněte jednu odpověď
15. Pokud ano, kolik byste byl/a ochoten/na zaplatit za 1 km?
a) 15-20 Kč/km
b) Tarif dle pásem
c) Jiné - vypište
*Zaškrtněte jednu odpověď
16. Jste osobou s omezenou schopností pohybu a orientace –
máte zvláštní požadavky na pohyb nebo orientaci v prostoru
(včetně osob s malými dětmi v kočárcích)?
a) Ano
b) Ne
*Zaškrtněte jednu odpověď
17. Pokud ano, charakterizujte své požadavky na bezbariérové
prostředí výběrem cílové skupiny:
a) Osoby s těžkým zdravotním postižením pohybovým
b) Osoby se smyslovým postižením zraku
c) Osoby se smyslovým postižením sluchu
d) Osoby s dočasným zdravotním postižením - osoby s akutním
úrazem znemožňujícím pohyb (např. zlomené končetiny) a osoby trpící náhlou zdravotní indispozicí (nevolnost, alergie, epilepsie, astma apod.)
e) Senioři
f) Osoby s dočasným pohybovým omezením (těhotné ženy, rodiče
s malými dětmi v kočárcích, doprovod osob s mentálním postižením)
g) Osoby malého nebo nadměrného vzrůstu
*Zaškrtněte jednu nebo více odpovědí
18. Pokud jste osobou s omezenou schopností pohybu a orientace, kde se setkáváte s omezeními nejčastěji?
a) Zdravotní zařízení - nemocnice, zdravotní střediska, ambulance
lékařů, rehabilitace
b) Úřady (vstupy do objektu, pohyb po objektu, dostupnost jednotlivých podlaží, informační a orientační systém)
c) Pozemní komunikace a volné prostranství (přístupnost území
- bezbariérové trasy, dostupnost objektů - nedostatek adekvátních parkovacích míst, nájezdy, chodníky pro pěší apod.)
d) Hygienická zařízení a šatny (bezbariérové toalety na úřadech
a zdravotních zařízeních)
e) Hromadná doprava (nedostupnost zastávek, bariérové dopravní
prostředky, bariéry při přestupu mezi MHD, vlaky, autobusy)
f) Provozovny služeb a stravovací zařízení (obchody, restaurace)
g) Jiné - vypište
*Zaškrtněte jednu nebo více odpovědí
19. Setkáváte se se svými vrstevníky? Pokud ano, prosíme, uveďte kde.
a) Ano - kde (např.: restaurace, kavárna, sportoviště, doma):
b) Ne
*Zaškrtněte jednu odpověď
20. Máte zájem dále získávat informace ze sociální oblasti?
Pokud ano, prosíme, uveďte, jaká oblast by Vás zajímala.
a) Ano - uveďte oblast
b) Ne
*Zaškrtněte jednu odpověď
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CO
OZNÁMENÍ
VÁS ZAJÍMÁ
Pomoc s registrací k očkování
proti COVID-19
Město Mimoň nabízí svým seniorům pomoc s registrací
k očkování proti COVID-19. Senioři, máte-li zájem o očkování, nevlastníte počítač, nerozumíte internetu a nemáte
nikoho, kdo by vám s registrací k očkování proti onemocnění
COVID-19 pomohl, můžete se obrátit o pomoc na Městský
úřad Mimoň, správní odbor. Kontakt: 487 805 022,
487 805 054, 601 082 771, 724 315 362

Trhy
Pravidelné prodejní trhy se, pokud to pandemická situace
dovolí, budou konat v pátek 16. července a 20. srpna 2021 na
náměstí 1. máje.

Blahopřání k narozeninám
Přicházíme s gratulací ke krásnému životnímu jubileu, kterého
se v měsících červenci a srpnu dožívají naši spoluobčané:
Viliam Ilavský
Alena Klazarová
Anděla Řeháčková
Anna Jirousková
Věra Pilousová
Jan Poul

Jan Průcha
Margita Kohoutová
Josef Schicketanz
Otto Sibera
Věra Říhová

Přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a hodně pohody.
Vedení města Mimoň a Sbor pro občanské záležitosti

Poděkování
21. května jsem oslavila své 95. narozeniny. Jak mě mile překvapilo, že mně přišly blahopřát paní místostarostka Jaruška
Bizoňová a za SPOZ paní Boženka Chmelová. Předaly mně
kytici květin i dárek. Spolu jsme si zavzpomínaly, už dlouho
jsem nezažila tak krásně strávený den. Děkuji. Na rozloučenou
jsem se zapsala do pamětní knihy města Mimoň.
Jiřinka Dolanská

Poděkování
Místní organizace zdravotně postižených děkuje panu starostovi, radě a zastupitelům našeho města za finanční dotaci
pro naši organizaci. Bez této by nešlo pokrýt náklady na zájezdy, rekondice a sportovní hry.
Za výbor ZO Erich Eichler

Pozvánka
Lesy ČR, s. p. zvou na setkání k aktuálnímu dění v lesích
a především k jejich budoucnosti. Dozvíte se poslední novinky
z lesů vašeho regionu i to, jak je spolu s přírodou měníme
pro budoucí generace. KDE: Hudební klub U bílýho černocha,
Boženy Němcové 2942, Česká Lípa; KDY: středa 14. července
od 17 hodin (zhruba na hodinu). Těšíme se na setkání i na
vaše dotazy či postřehy.
Jiří Polák
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Zapůjčujeme kompenzační pomůcky
Kvalitní péči je možné poskytnout při užití vhodných kompenzačních pomůcek i v domácím, důvěrně známém prostředí. Za tímto účelem si můžete zapůjčit kompenzační
pomůcku.
Naši půjčovnu máme vybavenou širokým sortimentem zdravotních a podpůrných pomůcek, které zlepšují kvalitu života
a mnohdy by bez nich pobyt nemocného doma nebyl možný.
Pomůcka se zapůjčuje na základě dohody a cena je určena za
každý započatý měsíc výpůjčky.
Zapůjčujeme:
• toaletní židle
• elektrické polohovací lůžko
• nástavec na WC
• sedačka na vanu
• invalidní vozíky
• chodítka různého typu
• rehabilitační šlapadla
• mechanická lůžka
• servírovací stolek k lůžku
Nabízíme:
• poradenství ve výběru vhodné pomůcky
• vysvětlení a zaučení v používání vybrané pomůcky
• krátkodobé i dlouhodobé zapůjčení
Pro koho jsou pomůcky určeny:
• senioři
• osoby se zdravotním postižením
• osoby chronicky nemocné
• lidé po úrazech, operačních zákrocích
• rodinní příslušníci výše uvedených pro usnadnění péče
o své blízké
Pokud máte zájem o zapůjčení pomůcky, kontaktujte Bc. Lucii
Pražákovou, tel. 725 308 842

SSMM přijímají nové klienty
Potřebujete pomoc s péčí o své rodiče či prarodiče? Nezvládáte
již péči o své blízké? Využijte služeb, které Sociální služby
města Mimoň nabízí. Registrovány máme dvě sociální služby.
Seniorům, kteří ještě zvládají žít ve svém domácím prostředí,
ale potřebují výpomoc, například se sebeobsluhou, s podáním
stravy či s nákupem, nabízíme terénní služby, a to pečovatelskou službu. Pečovatelská služba je ale i o přítomnosti, kontrolním dohledu nebo procházkách. Pokud přemýšlíte, váháte,
zda by terénní pečovatelská služba byla právě pro vás či vaše
blízké, můžete se s dotazem obrátit na vedoucí terénních služeb paní Mgr. Veroniku Paluskovou, tel. 606 464 353, socialnips@ddmimon.cz, která vám ochotně o našich službách
podá informace.
Pokud ale péči o svého blízkého již nezvládáte, nejste schopni
mu zabezpečit 24hodin péči, kterou by si zasloužil, nabízí se
vám služba pobytová, a to Domov pro seniory v Mimoni,
který má kapacitu 65 klientů. V současné době přijímáme
nové klienty. Pokud tedy uvažujete o podání žádosti o umístění
do Domova pro seniory, kontaktujte sociální pracovnici
Mgr. Evu Folprechtovou, tel. 702 054 451,
socialnids@ddmimon.cz.
Poskytujeme služby s lidskou tváří, se srdcem na dlani.
Kateřina Kapičková, ředitelka SSMM
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COKULTURA
VÁS ZAJÍMÁ
Pozvánka na výstavu
Na prázdninové měsíce připravila Kultura Mimoň výstavu
libereckého výtvarníka pod názvem „Dřevošrot Zdeňka Viléma“. Návštěvníci muzea mohou obdivovat, jak „šrot“, který
už nikdo nepotřeboval, v rukách výtvarníka s ohromnou fantazií ožívá – a to doslova. Nejsou to jen statické sochy, ale dá
se s nimi různě hýbat, některé dokonce vydávají zvuky.
Výstava bude zahájena vernisáží v sobotu 3. 7. 2021 v 15 hodin
a potrvá od 3. 7. do 29. 8. 2021.

Otisky EU v Libereckém kraji
Zveme Vás na prohlídku putovní výstavy "Otisky EU v Libereckém kraji", kterou připravil Sekretariát Regionální stálé
konference Libereckého kraje. Výstavu naleznete v prostorách
Domu kultury Ralsko a prohlédnout si ji můžete v rámci promítání či pořádání kulturních akcí od 2. 8. do 6. 9. 2021.
Vstup je zdarma.
Přijďte se podívat na výstavu úspěšných projektů, které podpořily fondy EU v období 2014-2019 v našem regionu. Cílem
je představit, co potřebného a zajímavého se v našem regionu
uskutečnilo, a jistým způsobem podnítit potenciální realizátory projektů k dalším skvělým nápadům, důležitým pro další
rozvoj kraje.

které vkusně doplnila zajímavá skulptura létajících rybiček
nad lodí a velmi působivé keramické srdce, na člověka dýchla
snivá atmosféra slunného léta a osvěžující moře. Paleta druhé
Lenky, která se zaměřila na mimoňské scenérie, pro změnu
vytvořila opravdu silné sepětí s místním prostředím.
Takové dojmy jsem měl v půli června po ukončení paralelní
výstavy. Ač jsem milovník moře a veškeré středomořské kultury,
přiznávám, že malby Lenky Proboštové mě velmi oslovily. Možná
je to tím, že mi Mimoň přirostla za poslední roky více k srdci.
A je to možná i díky nedávnému lockdownu, který nás připoutal
ještě silněji k rodné hroudě. Tam, kde se člověk narodil a byl
nedávno (téměř) donucen více se procházet a splynout s energií
prostředí, už procítil i to vnitřní spojení. Na obrazu kostela sv.
Petra a Pavla krásně vynikly pravidelné tvary všech budov, a to
nejen v černobílé verzi, která byla možná kreslena v zimním
období, ale i ve verzi kolorované, která skoro jako by vypadla ze
série lidových pohlednic. Barevný obraz kostela a okolních domů
dominoval již úvodnímu plakátu k výstavě. Skvělé vyobrazení
centra našeho města nachází svůj nejhezčí výraz v nádherných
záběrech zámeckého parku a řeky Ploučnice. Co si budeme povídat, Ploučnice a zámecký park jsou esenciální místa Mimoně,
a proto jejich zachycení Lenčinou technikou mělo největší intenzitu. Vrcholem výstavy je dle mého názoru Zimní Ploučnice,
která má ohromující živý charakter. Mimoňské artefakty samozřejmě ještě doplňuje starobylý hrad Ralsko, bez něhož si našinec
okolí města těžko dokáže představit. V Lenčině kolekci byly rovněž zajímavé postřehy z jejích návštěv Brniště, Bezdězu a také
dokské zastavení u Máchova jezera. A ač jsou pojaty spíše v tmavších odstínech, což prý bylo dáno i počasím, mají svůj punc
autenticity. Především plachetnice na Mácháči.
Mimoň mýma očima by si zasloužila rozhodně stálou expozici,
protože ten měsíc utekl jako voda. Krásné obrazy utkvěly v hlavě
a možná si je vnímavý návštěvník připomene při procházkách.
Superlativy sice rušilo v některých místech sálu nedostatečně
zvládnuté osvětlení, ale toto by se mohlo do příště vychytat.
V každém případě šlo o krásný zážitek, který má nejen pro
místní obyvatele svou nepopiratelnou hodnotu.
David Frei

Prázdninová výpůjční doba
v městské knihovně
Platí od 1. července do 30. srpna 2021 (mimo uzavírky).
Oddělení pro dospělé i pro děti a mládež:
PO
8–11 a 13–17 hod.
ST
8–11 a 13–17 hod.
Kontakty: 725 747 360, 725 701 520
E-mail: knihovna@kulturamimon.cz

Akvarel a suchý pastel aneb přes
oceán do rodné Mimoně
První výstavy v mimoňském muzeu po rozvolnění kulturní
činnosti přinesly od půlky května do půlky června hned dva
výjimečné prožitky od dvou našich malířek. Zatímco světoběžnice Lenka Vránová se ve svých obrázcích, které na první
pohled působily neuvěřitelně dětsky, vydala až daleko za Atlantik – nejčastější byly pobřežní inspirace z Kuby -, druhá mimoňská rodačka Lenka Proboštová zůstala ve své originální tvorbě
vyloženě doma, v Mimoni a jejím okolí.
Byl to zvláštní paradox prohlédnout si obě expozice najednou,
při jedné příležitosti. Tím, že Lenka Vránová prý byla inspirována plavbou na plachetnici, u jejích přímořských obrázků,
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Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLEK
ZŠ a MŠ Pod Ralskem
Dětský den jsme si v 1. A užili
V úterý 1. 6. jsme si pochutnali na výborné zmrzlině a nepochybně vyhrála příchuť pod názvem „asfalt“, která na obarvených jazýčkách kralovala.
Ve středu 3. 6. nás celé dopoledne vzdělával program, který
přispívá ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu pod
názvem „Kamarádím se s Markétou, proto vím, jak se bezpečně chovat v silničním provozu“. Nejvíce se dětem líbila
„hodinka“ cyklisty a chodce. Mnohé vědomosti měly, ale
nepochybně se vzdělaly a získaly nové a potřebné zkušenosti
k účasti v silničním provozu jako cyklista a chodec i pomocník
při úrazu a jiných nástrahách na silnici.
A konečně v pátek 5. 6. jako třešnička na dortu prima zábava
v přírodě. Děti prošly celkem 12 stanovišť, na kterých jim
připravili žáci devátých tříd zajímavé úkoly. Poznávaly byliny,
stromy a houby, skákaly v pytlích, dělaly „páku“, slalom s tenisákem, hádaly pohádky a filmy. Také skákaly přes švihadlo,
četly jazykolamy a další. Vše zvládly skvěle a za splnění všech
úkolů dostaly sladkou odměnu, kterou si určitě zasloužily.

dlouhou cca 4 km krásnou přírodou. Navštívili jsme celkem
12 stanovišť, na kterých nás čekali žáci 9. tříd se zábavnými
úkoly - poznávání stromů, bylin, hudebních nástrojů, jazykolamy, hádanky z pohádek a filmů, různé sportovní disciplíny, jako např. slalom s míčkem na lžíci, skákání v pytli,
skákání přes švihadlo a páka. Děti splnily hravě všechny úkoly,
za které dostaly na závěr sladkou odměnu. Výpravu jsme
zakončili na místním koupališti. Počasí nám přálo a den jsme
si velmi užili.

Mgr. Olga Stará

Mgr. Ivana Kučírková
Dětský den ve 4. B
V úterý 1. června měli žáci ve škole na celé dopoledne vzdělávací program, který přispívá ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu pod názvem Kamarádím se s Markétou, proto
vím, jak se bezpečně chovat v silničním provozu. Děti si celé
dopoledne velmi užily, nejen proto, že se nemusely v ten den
učit :). Každá výuková hodina byla zaměřena na různá témata:
Chodec, Cyklista, Spolujezdec, První pomoc. Nejvíce děti
v naší třídě zaujala hodina se záchranářkou Luckou, na kterou
nejen že měly všetečné dotazy ohledně první pomoci, ale
mohly si i na závěr vyzkoušet "resuscitaci" na cvičné figuríně,
což je velmi nadchlo. Jako dárek žáci obdrželi reflexní pásek,
kartu s úkoly s dopravní tematikou a kartičku se svým jménem,
že absolvovali tento vzdělávací program.
Dětský den jsme si nadále užili i v pátek 4. 6., kdy nás čekala
skvělá zábava v přírodě. S dětmi jsme se vypravili na trasu
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TONDA OBAL na cestách
Jak můžeme chránit Zemi a nezaplavovat planetu netříděným
odpadem? Stačí málo – třídit ho. Naši žáci 1.stupně se zúčastnili besedy o třídění odpadu, kde se dozvěděli, jaké druhy
kontejnerů máme, kde končí odpad a co se s ním dále dělá,
co to znamená slovo recyklace nebo jaké výrobky z recyklovaného odpadu se mohou vyrábět. Zajímavou informací pro
žáky bylo, jak daleko je nejbližší spalovna. Věděli byste také?
V České republice máme konkrétní spalovny např. v Liberci,
Praze, Brně a Plzni. Během besedy si žáci mohli prohlédnout
kufříky, kde přednášející měl na ukázku různé druhy odpadků,
které byly dále recyklovány. Děti si mohly sáhnout na materiál
recyklované věci, např. zjistily, že z PET lahve se stává roztavená hmota, ze které nakonec vznikne vlákno podobné vatě.
Na závěr žáci odcházeli s dárkem, který si sami vybrali a nejaktivnější z nich dostali bonusové odměny.

Mgr. Jaroslava Foubíková, Mgr. Libuše Pittnerová
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Přátelské setkání juniorů vs. pracovnic pečovatelské služby
Ve středu 9. 6. jsme se s žáky 2. tříd zapojili do tance s názvem
„Jerusaléma“. Nacvičovali jsme u Domu s pečovatelskou službou, který se nachází vedle koupaliště. Děti byly oblečené do
červeného oděvu. Jejich úkolem bylo vytvořit kolem zaměstnankyň Domova pro seniory srdce, a vyjádřit tak poděkování
za jejich laskavou péči o starší občany našeho města. I přes
horké slunečné počasí jsme měli dobrou náladu a celá akce
se vydařila.

Mgr. Jaroslava Foubíková, Mgr. Libuše Pittnerová

V 1. patře vystavovala autorka Lenka Vránová, která malovala
akvarelovou pastelkou při plavbách po mořích. Svou tvorbu
doplnila modelovými plastikami a soškami z keramiky. V podkroví žáci měli možnost prohlížet obrazy autorky Lenky Proboštové. Její tvorba byla malovaná suchým pastelem
a akvarelem. Inspirací jí bylo naše město. Žáci poznávali místa
naší obce a hádali, kde se jaký objekt nachází. Při zpáteční
cestě do školy jsme si zahráli pohybové hry v přírodě, tím
jsme si zpestřili páteční den.
Mgr. Jaroslava Foubíková, Mgr. Libuše Pittnerová
Jak jsme slavili Den dětí v naší MŠ
1. června jsme společně oslavili Den dětí. Celá akce proběhla
venku na zahradě. Od rána bylo krásné slunné počasí, proto
jsme mohli soutěže a úkoly rozmístit do všech koutů.
Děti si procvičily hlavně fyzickou zdatnost a obratnost. Odměnou za plnění úkolů a soutěží byly nanuky a jiné sladkosti.
Velkým překvapením byl skákací hrad, který nám zapůjčil
odbor kultury Mimoň, za což ještě jednou děkujeme.
Atrakce zůstaly na zahradě až do odpoledních hodin, aby si
je děti vyzkoušely i s rodiči.
Při odchodu domů si mohli rodiče vyfotografovat své děti
s pohádkovými postavičkami.
Byl to moc hezký den, který jsme si všichni užili.

Výstava „MIMOŇ MÝMA OČIMA“
a „S PASTELKOU A HLÍNOU“
2. třídy navštívily místní muzeum v Mimoni, kde jsme zhlédli
stálou expozici živočišných druhů a vystavený model mimoňského zámku. Zajímavé byly fotografie, jak zámek vypadal
před demolicí.

Za kolektiv MŠ Eliášova Eliška Straková

ZŠ a MŠ Mírová
Den dětí na naší škole
V prvním červnovém týdnu se na hřišti naší školy Mírová
v Mimoni uskutečnila oslava Mezinárodního dne dětí.

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

Červenec, srpen 2021

11

Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLEK
Podmínky pro uskutečnění oslavy byly oproti minulým rokům
mnohem náročnější na přípravu z důvodu dodržování základních hygienických nařízení s ohledem na onemocnění covid19. Ve spolupráci pracovníků Domu dětí Vážka a žáků 9.
ročníku se podařilo připravit až 29 stanovišť s úkoly, na kterých
se během tří dnů vystřídaly všechny věkové skupiny žáků od
těch nejmenších v mateřské škole až po páté ročníky.
Všechny dny hned zrána děti uvítalo krásné slunce a modrá
obloha. Děti s nadšením plnily všechny úkoly, soutěžily a závodily. Za splněné úkoly děti obdržely odměnu. Všude byla
dobrá nálada a byl slyšet smích. Všem patří poděkování za
přípravu a realizaci akce.
Mgr. Martina Perutková
Výlet
V pátek 4. června 2021 vyjeli žáci 5. B na malý výlet do blízké
vesnice Brniště. Cílem bylo poznávat přírodu, plnit zadané
úkoly z oblasti přírody a poznávat různá společenství po cestě.
Využili jsme krásného letního dne, sešli se na vlakovém nádraží a odtud jeli vlakem do Brniště. Cesta trvala jen několik
minut a z nádraží se žáci vydali směrem k vesnici po Hastrmanské stezce. Po cestě zapisovali poznatky do připravené
tabulky s úkoly.
Ve druhé části pokračovali žáci na Stezku skalních reliéfů
u areálu Lesní zátiší u obce Brniště, kudy naši předci jezdívali
s povozy na pole a dnes - v současnosti - se stala jakousi uměleckou galerií v přírodě, kterou doplňují nejrůznější přírodní
instalace. Čeští a němečtí umělci vytvořili podél staré vozové
stezky mezi pískovcovými skalami v obci Brniště, kudy se
před staletími jezdívalo na pole, zajímavé landartové objekty
a sochy. V rámci stezky byla odkryta a zpřístupněna takřka
zapomenutá kaplička z roku 1810. Ve skalách objevíte nejrůznější sochy a reliéfy, například jelena svatého Huberta,
obří hlavu, reliéf anděla i nahé dívky, mořskou rybu… a další
díla. Na stezce však nejsou „pouze“ skalní reliéfy, ale i landartová tvorba, jako třeba vstupní brána z větví a další instalace
s přírodninami.
Sochy vznikly podél původní úvozové cesty na místech, kde
se dříve pískovec lámal. K tvorbě nových reliéfů byly použity
již dříve lidskou rukou opracované skály. Stezka navíc vznikla
na pozemku obce Brniště, která s uměleckým tvořením souhlasila. Na tvoření umělců budou v budoucnu navazovat další
projekty, které budou celou stezku dále utvářet.

Na závěr bylo pro žáky připraveno překvapení v místním
střeleckém klubu, zde měli možnost si vyzkoušet, za přítomnosti členů střeleckého klubu, střelbu ze vzduchovky. To ocenili zejména chlapci. Rádi bychom členům klubu poděkovali
za jejich čas a ochotu při práci s mládeží. Poté jsme se autobusem vrátili zpět.
Den se opravdu vydařil.
Mgr. Jaroslava Novotná
Zprávičky z MŠ Letná a MŠ Komenského
Akcemi nabitý červen utekl dětem ve školce rychle. Než se
nadály, jsou tu prázdniny. Některé děti sice budou chodit do
školky i o prázdninách, ale to je úplně „jiná školka“. Nejdříve
bychom chtěli poděkovat DDM Vážka za soutěže připravené
ke Dni dětí. Všichni si sbírání razítek moc užili a většinou
sami odpovědně hledali stanoviště po celém areálu hřiště ZŠ
Mírová. Pořádnou porci sladké odměny si děti odnesly nakonec domů. Děkujeme i rodičům, kteří dětem navíc donesli
sladkosti, do Motýlků dokonce celý meloun.
Mnohé třídy využily možnost vyzkoušet novou, hravě pomalovanou cestu ve Vranovské aleji. Každá třída si naplánovala
nějaký půldenní výlet do okolí, líbila se i návštěva Retro muzea
paní Špačkové. Berušky se vydaly mj. do Zámeckého parku
na přírodovědnou vycházku.
Součástí mnohých výprav bylo osvěžení v podobě zmrzliny,
ale to ještě nebyl překvapením konec. Kreativní maminka
a paní učitelka připravily pro děti od Koťátek a Motýlků úplný
poklad – hezky pomalované kamínky na památku. Rodiče
jistě potěšily fotografie ze školního focení, kterému nakonec
přálo krásné počasí.
Budoucí školáci z Letné si po rozlučce odnášeli domů balíčky
s knihou a zvědavě okukovali své fotky na tablu.
Na MŠ Komenského se zase děti rozloučily se školkou obřadem šerpování. Úplně všechny děti si domů odnášely desky
nabité kresbami, různými výtvory nebo pracovními listy.
S dětmi se od jara intenzivněji pracovalo a všichni se snažili
alespoň trochu dohnat ty měsíce, kdy byly školky zavřené.
V posledních tematických blocích se povídání o dětech,
pohádkách, exotických zvířatech a cestování prolínalo s fantazií, prožitky i prázdninovými plány, o kterých si doma povídaly s rodiči. Rozhodně ale přejeme dětem i rodičům, aby si
prázdniny a dovolené užili v pohodě a ve zdraví. Školákům
ať se ve škole daří a na ostatní se zase moc těšíme v září.
Ahóóój!

Kolektivy MŠ
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Květen na gymnáziu
Měsíc květen znamenal letos návrat k normálu. Nebo alespoň
na první pohled by to tak mohlo vypadat. Žáci nižšího a poté
i vyššího stupně se začali vracet do školy a až na každotýdenní
testování a menší množství přesunů mezi jednotlivými učebnami by skoro nebylo poznat, že něco není v pořádku. Samozřejmě až na roušky, respirátory a dezinfekce. Ale kdo ví,
třeba se jich brzy zbavíme.
Výzvy a soutěže
V květnu nám poslední dobou tolik popisované olympiády
pomalu končí. Na druhou stranu je tady mnoho dalších akcí,
soutěží a výzev, které můžeme plnit.
Jedna z takových výzev nesla jméno Lezeme na naše kopečky.
Úkolem bylo jako třída překonat co možná nejvyšší převýšení.
Vítěznou třídou se stala tercie, která zdolala převýšení 16
124 m. Na tomto výkonu se podílela více než polovina třídy
včetně třídní učitelky J. Krejčové. Druhé místo obsadila s výkonem 8 136 m kvarta. Třetí příčku kvinta, která zdolala 6 311 m.
Celkově jsme pokořili 34 641 m. V současné době běží další
dvě akce, na výsledek si ale musíme ještě počkat.
V souvislosti s pandemií a jejími důsledky na náš život byla
v březnu vyhlášena soutěž pro žáky středních škol se zadáním:
Napiš esej na téma Jak se mohou domácnosti finančně připravit na krizi? Soutěž pořádala Obchodně podnikatelská
fakulta v Karviné ve spolupráci s Českou národní bankou
a Statutárním městem Karviná. Naši školu velmi úspěšně
reprezentovala Tereza Janušková ze septimy – v celostátním
měřítku obsadila 10. místo.
A nyní tu máme Den Země. Pravidelní čtenáři našich článků
jistě vědí, že toto téma bylo již rozebíráno v článku minulém.
Co ale zmíněno nebylo, je velký úspěch, který nás čekal v soutěži Ukliďme svět, která byla vyhlášena právě v souvislosti
s tímto významným dnem. Naše škola se zapojila mimo jiné
i literární tvorbou. Nejlepší básničky našich primánů a primánek byly do soutěže zaslány a uspěly! Protože se sešlo mnoho příspěvků, nebylo stanoveno pořadí jednotlivých básní –
byly vybrány konkrétní školy (mezi nimi i ta naše) a jejich
příspěvky byly označeny za vítězné. Organizátor soutěže –
Český svaz ochránců přírody – odměnil vítězné práce malými,
ale milými dárky.
Zde alespoň krátká ukázka z pera Františka Homzy (prima):

Pan doktor Čajka se vydal na nelehkou cestu rozboru nejstarší
české věty, aby zjistil, že ve skutečnosti vlastně nejstarší není.
Za Ústav fyziky atmosféry AV ČR vystoupil Petr Zacharov,
který velmi poutavě uvedl přednášku Cumulonimbus – oblak
známý i neznámý. V přednášce popsal vznik, vývoj a projevy
bouřkových mraků, zmínil se o obtížné předpovědi výskytu
bouřek, a nakonec mluvil také o pozorování tornád v USA
i v ČR. Poslední vědecká hodina nesla jméno Kolik instagramových fotografií si zapamatujeme a týkala se fungování
paměti a pozornosti, interakce člověka a počítače. Lekce byla
velmi přínosná a skvěle doplnila výukový program tématem
dnes tolik aktuálním.
Prezenční přítomnost ve výuce umožnila po dlouhé době
obnovení Fyzikálního kroužku. Ve dvou květnových setkáních
byla tématem 3D optika (využití 3D brýlí, sledování „třesoucích se“ obrázků nebo magických šilhavých obrázků) a pokusy
s mikrovlnami, během kterých se pomocí vysílače a přijímače
ověřovaly vlastnosti těchto vln (mnoho CD bude na naši
mikrovlnku ještě dlouho ve zlém vzpomínat).

A mimochodem, pokud se budete chtít někdy naučit izolovat
DNA (byť třeba jen banánu), při návštěvě laboratorních prací
z chemie se to prý naučíte. A není to ani tak těžké.

Naše Země svátek slaví,
umožňuje život všem,
dodává nám chutnou vodu
a potravu každý den.
Země dává vhodnou půdu
k pěstování potravy,
proto ji dnes oslavíme
z lásky – jak nám na ní záleží,
a uvidí, že děláme
vše, co nás napadne.
Vědci nejen ve výuce podruhé
O dubnových virtuálních návštěvách vědců ve výuce jsme již
psali, ovšem i v květnu k nám někteří další zavítali. Paní Alena
Sarkissian povyprávěla o tom, jak vypadalo antické divadlo,
kdo a kde hrál a jak bylo povolání herce vlastně prestižní.
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(inzerce)
Konečně zase offline aktivity i ve škole
Vzhledem ke květnovému výročí ukončení války se v hodině
literatury v tercii objevilo téma holocaustu. Žáci si vysvětlili
pojmy holocaust, šoa, genocida, ghetto a Norimberské zákony.
Tématu se také věnovali z pohledu dětských hrdinů (Chlapec
v pruhovaném pyžamu, Deník Anne Frankové) či dětských
autorů (A. Franková Deník, P. Ginz, P. Friedmann, dětská
poezie z terezínského ghetta). Příklad ilustrace k básni Motýl
od P. Friedmanna si můžete prohlédnout na fotografii.

Dopravní společnost

Kalenský-Trans, s.r.o

přijme řidiče
mezinárodní dopravy
Požadujeme:
• řidičský průkaz sk. C, E
• profesní průkaz
• kartu do digitálního tachografu
• praxi
• spolehlivost
Nabízíme:
• nový vozový park
• třináctý plat
• příspěvek na důchodové připojištění
• příspěvek na dopravu na pracoviště
• stabilní přepravy a víkendy doma.
Kontakt: 775 321 002

I výtvarná výchova se konečně zase po dlouhé době vrátila
do prostor školy a umožnila takové činnosti, které by doma
nebyly tak snadné. Žáci kvinty si například vyzkoušeli práci
s keramickou hlínou. Zhodnoťte sami, zda z nich nakonec
budou hrnčíři a hrnčířky...

Roman Leiner
• úprava a údržba zeleně
• prořez stromů a stromků
(včetně štěpkování)
• zahradnické práce (např. hrabání listí)
• úklid a ekologická likvidace zahradního
odpadu
tel.: 728 67 30 15
e-mail: leiner-r@email.cz

Mgr. Jaroslav Balcar
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VÝTVARNÝ OBOR ZUŠ V. SNÍTILA INFORMUJE
Závěr školního roku bývá příležitostí k rekapitulaci, a tak mi dovolte krátké zhodnocení. Školní rok začínal ve znamení návratu
po jarní vlně koronavirového onemocnění a byl v mnohém jiný než školní roky předchozí. Ve školním roce jsme neměli mnoho
možností se potkávat s žáky osobně a výuka probíhala většinou distanční formou. Snažila jsem se fungovat v kolektivní výuce
výtvarného oboru na Základní umělecké škole Václava Snítila Mimoň dále a co nejlépe. Za školní rok jsme zaslali výtvarná díla
mladých výtvarníků do 24 výtvarných soutěží a v 11 jsme byli úspěšní. Na další výsledky a vyhodnocení čekáme a držíme si
palečky. Makáme, jak jen to je v našich silách. Z okresního a krajského kola výtvarné soutěže na téma „Požární ochrana očima
dětí a mládeže“ vyhlášené Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska postoupila tvorba našich žáků do celorepublikového kola.
Předávání ocenění mladým výtvarníkům se uskutečnilo v úterý 8. června na půdě Základní umělecké školy Václava Snítila
Mimoň, kam za oceněnými žáky přijeli zástupci OSH a předali žákům ceny. Krásné překvapení na nás čekalo v podobě dopisu
a pozvánky od Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka, kteří poslali pozvání na slavnostní vyhodnocení celorepublikového
kola literární a výtvarné soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže“ naší žákyni Kateřině Šimíčkové na Zámek Přibyslav.
V rámci konání 18. ročníku dětské soutěže „Svět očima dětí“ vybrala komise odboru tisku a public relations Ministerstva vnitra
mezi oceněná díla v kategorii „Bezpečná cesta do školky“ práci žákyně naší školy Alžbětky Buzkové. V 2. kategorii „Výhody
a nevýhody mob. telefonů“ se umístila naše další žákyně, a to Anežka Buzková. Žáci výtvarného oboru obdrželi pozvání
a pojedeme 11. září 2021 do areálu OLYMP Centrum sportu Ministerstva vnitra, kde budou pro tvůrce nejlepších prací připraveny
hodnotné ceny. Slavnostní předání cen bude součástí programu Dětského dne Ministerstva vnitra. Pro všechny děti bude
připravený doprovodný program ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému. Ukázku ze své činnosti zde
předvedou zástupci Policie ČR, Hasičského záchranného sboru a zdravotníci.
Ke konci školního roku žáci, kteří v době distanční výuky aktivně tvořili, obdrželi pochvalné listy a malé dárečky za skvělou
práci, kterou v letošním školním roce odvedli.
Děkuji rodičům a hlavně žákům, kteří vydrželi, nevzdali a nezanevřeli na kolektivní výuku v umělecké škole. A dál? Kdo ví, ale
určitě budeme dál bojovat a věřit, že školní rok 2021/2022 bude již v běžném režimu a žáci budou moci tvořit společně na
hodinách výchov.
Mgr. Vendula Böhmová, výtvarný pedagog ZUŠ V. Snítila Mimoň
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RŮZNÉ
Tip na výlet
Tajemný hrad Houska
Hrad Houska, který stojí na pomezí Středočeského a Libereckého kraje, není ani největší, ani nejkrásnější, ani nejstarší. Ale
určitě je jedním z nejtajemnějších českých hradů. Najít ho
v hlubinách Kokořínských lesů není jen tak. Už okolí zámeckého
vrchu je opředeno hrůzostrašnými historkami a samotný tajemný hrad zaujme návštěvníky především pověstí o průrvě do
pekla. Tak tedy vítejte u brány pekelné!

Dodnes není jasné, proč a vlastně kdy přesně byl původně
gotický hrad postaven. Je doslova vrostlý do pískovcové skály,
která prostupuje celým hradem. Její části můžete spatřit jak
venku na nádvoří, tak i uvnitř hradu. Hrad údajně stojí na
puklině vedoucí do pekel nebo možná jiných dimenzí. Pekelná
brána se údajně nachází přímo pod hradní kaplí a je zdrojem
řady tajemných jevů. Alespoň o tom hovoří pověsti, podle kterých ze skalní pukliny vylézala hovada pekelná.
Už v 9. století stávalo v lokalitě dnešního hradu dřevěné, později
kamenné hradiště. Původně gotický hrad byl založen, podle
nejnovějších průzkumů, v první polovině 13. století Přemyslem
Otakarem II. a byl dlouho považován za nedobytný.

a stal se depozitářem židovských a templářských knih z celé
okupované Evropy. Od roku 1950 zde byl umístěn archiv Státní
knihovny v Klementinu. Po roce 1970 zde plánovala továrna
Spolana Neratovice sanatorium pro své zaměstnance. Koncem
roku 1974 zde nahrála svou nejstarší dochovanou „studiovou“
nahrávku undergroundová skupina Plastic People of the Universe.
Hrad je v současné době v soukromých rukou a veškeré peníze
za vstupné putují do oprav. Rodině Šimonkově byl v restituci
vrácen ve velmi zuboženém stavu. Před řáděním předchozích
majitelů Housku totiž neochránily ani pekelné síly.
To, že toto místo čerty opravdu zavánělo, dokazuje fakt, že kousek pod hradem u staré myslivny je místo, kterému lidé říkají
„U ďáblova kamene“. Tady na skále je dodnes vidět otisk čertovského řetězu a kopyta z doby, kdy tady odpočíval čert nesoucí
do pekla příliš tlustého sedláka.
Podle jiné legendy se na Housce a jejím okolí zjevuje postava
v černé mnišské kápi, která nemá obličej, a přesto sleduje všechny troufalce, kteří by chtěli hrad navštívit v noci či na něm
dokonce přenocovat.
Záhada hradu pokračuje bližším prozkoumáním architektonické stránky stavby. Obranné systémy takových budov vždy
směřují ven. Zde ovšem ne! Tady obranný systém hlídá „něco“,
co mohlo přijít jedině zevnitř, co se nesmělo nikdy dostat ven.
Hrad je běžně otevřen od dubna do října. V letní sezóně Houska
ožívá kulturními akcemi – jarmarky, šermíři, tanci, řemesly,
zpěváky a hudebníky. Probíhají zde i setkání záhadologů. Kouzlo místa využili i filmaři pro pohádkový film O svatební krajce.
Nádherná krajina očarovala i Karla Hynka Máchu, do které
situoval děj svých Cikánů. Kouzlo přírody láká turisty i cyklisty.
Automobiloví výletníci mohou využít veřejné parkoviště kousek
od hradu. Za návštěvu stojí i blízké hrady a zámky, jako např.
Bezděz, Kokořín a Zkamenělý zámek. Výlet můžete ukončit
osvěžením u Máchova jezera.
Zdroj: www.hrady.cz, www.kudyznudy.cz

Okolní akce

Hrad Houska během své existence zažil řadu stavebních úprav.
K tomu nejcennějšímu, čím se Houska může pochlubit je raně
gotická kaple. Hlavně díky středověkým nástěnným malbám.
Na první pohled vás také zaujme Zelená komnata. Zdejší malby
z přelomu 15. a 16. století zachycují i nejstarší známou podobu
Housky. Další zajímavostí je Lovecký sál, kde je k vidění neodmyslitelná skála, ale také celá řada loveckých trofejí. Na prvním
nádvoří si můžete vyzkoušet jeho jedinečnou akustiku, díky
které se zde konají oblíbené letní koncerty.
Na hradě se také vystřídalo mnoho majitelů. V nedávné minulosti, roku 1924, koupil hrad průmyslník Josef Šimonek a po
rozsáhlé rekonstrukci sloužil jeho rodině jako letní sídlo. Po
vypuknutí II. světové války hrad využívala německá armáda
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16. 7.-17. 7. 2021 akce pro děti Mečem proti kalichu, aneb
šerm na Bezdězu. Více informací: www.hrad-bezdez.cz
31. 7. 2021 proběhne v České Lípě, Litoměřická 79, koncert
Divokej Bill - Marathon 2021. Více informací: www.akce.cz
14. 8. 2021 v KD Crystal Česká Lípa od 20:00 hod. se uskuteční
koncert skupiny Škwor Uzavřenej kruh Tour II. Více informací:
www.akce.cz
Do 29. 8. 2021 probíhá v Městské galerii na zámku v Doksech
interaktivní výstava Lego svět kostiček. Více informací:
www.mestodoksy.cz
Během prázdnin se můžete vydat do Brniště za pohádkovými
sochami ve skalách – trasa je dlouhá 1,6 km, je plná soch
pohádkových bytostí a lesních strážců a zvládnou ji i malé děti.
Více informací: www.ekocentrumbrniste.cz
A pokud opravdu nebude přát počasí na pěkný výlet, vězte, že
můžete navštívit některý z vybraných zámků i online.
Do 15. 11. 2021 je ve Vlastivědném muzeu a galerii prodloužena
výstava Palné zbraně ze sbírky muzea. Více informací:
www.muzeumcl.cz

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

CO VÁS
RŮZNÉ
ZAJÍMÁ
HISTORIE
Z městského kina
Mimoňské kino je stavbou, která před devadesáti lety vznikla
jako dílo nejen město reprezentující, ale také jako místo, kde
vedle zábavy se mohla šířit ideologie rozbíjející československý
stát. Uvádím úryvky z dopisu zaslaného Okresním osvětovým
sborem okresnímu úřadu do České Lípy a ministerstvu školství 5. 12. 1937. Originál je uložen v okresním archivu v České
Lípě.
„V řádné schůzi podepsaného Okresního osvětového sboru
bylo jednomyslně rozhodnuto požádat vás, abyste věnovali
pozornost výběru filmů, které jsou promítány městským biografem v Mimoni.
Při každém promítání jest promítán zvukový týdeník, ve kterém jest sice na prvním místě krátký snímek z naší vlasti, nejvíce snímků jest však vždy ze sousední německé říše, kde se
divákům představuje německý režim a různé vymoženosti
Německa. Dále si dovolujeme upozornit, že výběr filmů je
prováděn výhradně z výrobků německých a několika amerických. Dodnes jsme neviděli, aby pro německé občanstvo
v Mimoni byl promítán jednou český film.
Poněvadž tímto způsobem se zdejší německé obyvatelstvo
vychovává určitým směrem, prosíme Vás, abyste si nechali
předložit seznam promítaných filmů, ve kterých poznáte
odpor vůči všemu českému.
Jsme přesvědčeni, že vyjdete naší stížnosti vstříc a podáte
nám bližší vysvětlení. Dopis stejného znění posíláme ministerstvu školství a národní osvěty.“
Okresní úřad odpověděl stručně, že na výběr filmů nemá
žádný vliv, ale že každý film je schválen cenzurou. O odpovědi
ministerstva školství nic nevím.
Ladislav Smejkal

Odpoledne s Kozou
se opět vydařilo!
V neděli 13. června proběhlo už druhé
„Odpoledne s Kozou“, akce, kterou pořádá
„Vobchůdek Koza z Mimoně“ na zahradě
v Sokolské 177. Jedná se o malý jarmark,
hudební vystoupení, dílničky a zábavné
soutěže pro děti i dospělé v netradičním
prostředí soukromé zahrady. Toto druhé
odpoledne bylo navíc spojeno s otevřením
„Malého domácího muzea životního stylu
našich babiček“, které se nachází v 1. patře
domu na Sokolské 177. Výtěžek ze vstupného na Odpoledne s Kozou jde celý na
pomoc toulavým kočkám a na jejich
kastrace. Jako vstupenku si může návštěvník vybrat některou z originálních tematických pohlednic Kozy z Mimoně.
U stánků řemeslníků bylo možné pořídit
originální šperky, pletenou módu, domácí
textil, marmelády (včetně českolipského
Výrobku roku 2019 – jahodobezinkové
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marmelády Míši Bílkové) nebo domácí dvojctihodné koláčky
či mrkvánky, vše od místních a regionálních řemeslníků.
Koza z Mimoně velmi dbá na kvalitu nabízených produktů,
takže pozvaní řemeslníci jsou opravdu mistři svého oboru,
mnozí mají i certifikáty „Regionální produkt“ a tituly
z různých soutěží, a hlavně jsou to skuteční výrobci toho, co
nabízí. Na některé další odpoledne připravujeme i stánek
s produkty z kozí farmy.

Původně hlavně pro děti byly určené soutěže v hodu borovou
šiškou do koše, lovení rybiček z kýblu nebo omalovánky s kvízem, ale zlákaly i mnohé dospělé. Prodávala se tombola, skupiny po 6 návštěvnících navštěvovali muzeum a proběhla dvě
losování. Účastníci mohli vyplnit krátkou anketu a vyluštit
dvě hádanky. Správné odpovědi byly „lípa“ a „anděl“, které
potom měli v rámci zahrady najít. Lípa byla nalezena, ale
anděl byl velmi těžký, skrýval se v maličké jeskyňce v pískovcovém kvádru. A protože Odpoledni s Kozou předchází zhruba týden dopředu vždy hledání „kůzlat“, důmyslně schovaných
na různých místech Mimoně s nápovědou na Facebooku
Kozy: „vobkozazmimone“, bylo odpoledne završeno vyhodnocením nalezených kůzlat a předáním odměn šikovným
nálezcům.
Závěrem bychom chtěli velmi poděkovat Marcele Slávikové
a jejímu Barevnému světu šperků za odměny, které věnovala
do tomboly a kvízů. Veliký dík patří také Ditě Duhajové s Kačkou a Vendulce Böhmové za jejich obětavou pomoc s organizací akce a soutěží a skvělým hudebníkům: Petrovi, Davidovi
a Pavlovi. Moc děkujeme!
Další Odpoledne s Kozou bude 15. srpna a už teď můžeme
prozradit, že tentokrát bude „kůzlata“ po Mimoni schovávat
kouzelník! Sledujte Facebook Kozy z Mimoně! Srdečně zváni
jsou všichni. Přijďte třeba jen posedět, potkat se se známými
nebo neznámými. Máme koutek s občerstvením a zahrada,
i když není příliš velká, má různá zákoutí, kde je možné jen
tak relaxovat nebo klábosit.

Pavel Kounovský, Koza z Mimoně
Červenec, srpen 2021
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RŮZNÉ
HASIČI RADÍ OBČANŮM
Grilování má svá pravidla!
Kdo z nás by neměl rád posezení s přáteli, dobrým jídlem
a pitím. A pokud je hezké počasí, mnoho z nás využívá možnost
sejít se a ogrilovat si nějakou tu lahůdku. Někdy se však takové
hezké posezení může pokazit, například vznikem úrazu či
požáru. A jak tomu předejít?
Zásady správného grilování:
• Používejte všechna grilovací zařízení v souladu s podmínkami
nebo návody výrobce.
• Vyberte vhodné místo pro grilování, s eliminací vzniku požáru, to znamená v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Z tohoto důvodu nedoporučujeme grilovat na
balkonech či lodžiích i s ohledem na kouř a zplodiny hoření,
které mohou obtěžovat okolí.
• Umístěte grilovací zařízení na stabilní nehořlavou podložku,
zabraňte možnosti převrácení a nikdy ho při užívání nenechávejte bez dozoru.
• Používejte v grilovacích zařízeních pouze podpalovače určené
k tomu návodem. Toto pravidlo platí i pro použití následného
paliva, např. suché dřevo, dřevěné uhlí nebo grilovací brikety.
• Neodkládejte na grilovací zařízení žádné cizí předměty, nepalte v něm žádné odpadky.
• Zohledněte atmosférické vlivy, které mohou mít na grilování
vliv. V případě silného větru, s ohledem na možnost vzniku
požáru, grilování včas ukončete.
• Mějte u grilovacího zařízení v pohotovosti pár nehořlavých
rukavic a jednoduché hasební prostředky, jako jsou např.
rozprašovač s vodou, PET láhev s vodou nebo hasicí sprej.
• Dbejte na vlastní bezpečnost a zejména na bezpečnost dětí.
Předejdete tak možnému úrazu, popáleninám či vzniku požáru.
• Nekonzumujte v nadměrné míře alkoholické nápoje nebo
jiné návykové látky. Může dojít k nadměrnému vzestupu
sebedůvěry, přeceňování vlastních schopností, nekritičnosti,
prodloužení reakčního času, k poruchám orientace a rovnováhy, což může mít za následek úraz nebo vznik požáru.
• Kontrolujte grilovací zařízení až do úplného vychladnutí.
S „vychladlým" popelem manipulujte opatrně. Zásahy hasičů
u požárů, které způsobil popel vysypaný do plastové nádoby,
se stále opakují.
• Pokud se Vám přes veškerou opatrnost vymkne situace
kontrole, neváhejte volat hasiče na tísňové číslo 150 nebo
kpt. Mgr. Michaela Stará, HZS Libereckého kraje
112.

Alkoholismus v rodině
Alkohol je v naší společnosti nejen tolerovaný, ale v mnohých
rodinách je také neodmyslitelně spjat s různými významnými
životními událostmi. Pije se na zdraví při narození miminka
nebo oslavách narozenin, sklenkou sektu vítáme nový rok, pije
se na vítězství oblíbeného týmu (i na případnou prohru). Lidé
často zapomínají na nebezpečí alkoholu. Kdy je pití ještě normální a kdy už překračuje hranici? A jaké to je žít s alkoholikem?
Alkoholismus: Kdy už je opravdu zle?
Závislost na alkoholu vzniká postupně. V počáteční fázi přináší
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alkohol dotyčnému pocity radosti až euforie, postupně se zvyšuje jeho tolerance (tzn. musí vypít více, aby pociťoval účinky).
Za varovné stádium označujeme období, kdy piják začne přecházet k tvrdší formě alkoholu a objevují se u něho první alkoholová okénka (epizody, kdy si dotyčný nic nepamatuje). V další
fázi se tolerance k alkoholu naopak snižuje, objevuje se odvykací
stav a dotyčný už nepije proto, aby cítil euforii a radost, ale
musí pít, aby mu nebylo zle. V poslední fázi už alkohol přebírá
naprostou kontrolu nad osobností i chováním dotyčného, který
už pije naprosto cokoli, co obsahuje alkohol. Mezi základní
znaky alkoholismu patří: craving (bažení, silné nutkání a chuť
pít alkohol), ztráta kontroly nad pitím (když už začne pít, má
problém přestat, nedokáže si alkohol odepřít), zvýšená tolerance k alkoholu (musí vypít více, aby pocítil účinek), odvykací
stav (nemá-li po ruce alkohol, začnou se projevovat nepříjemné
tělesné pocity), alkohol je centrem života (dotyčný postupně
zanedbává další aktivity a povinnosti) a pokračuje v pití i přes
to, že to má zjevně negativní důsledky.
Život s alkoholikem
Život se závislostí je náročný nejen pro dotyčného, ale často
především pro jeho nejbližší okolí. Alkoholismus v rodině je
skrytým tajemstvím mnoha domácností. Život s alkoholikem
je jako jízda na horské dráze. Partneři k alkoholikovi chovají
často smíšené pocity. Ve chvílích střízlivosti ho milují, pak
ale znovu přijde na scénu alkohol a milovaný člověk se mění
před očima. Často se bohužel objevuje také agresivní chování,
a tak v rodině také může panovat neustálý strach a stres. Je
to neustálý kolotoč, ve kterém se střídá naděje, že se problém
nějak zvládne překonat, alkoholikovy sliby, že tentokrát už
opravdu s pitím přestane a následné zklamání, když slib nedodrží…
Proč to alkoholik nezvládne sám?
Závislost na alkoholu je nemoc, patří tedy do rukou odborníků:
psychologů, psychiatrů, adiktologů… Závislý si svůj problém
většinou neuvědomuje a nemá pocit, že by měl něco řešit. A ti,
kteří si problému přeci jen vědomi jsou, s pitím přestat nedokáží,
ačkoli by třeba i chtěli. V případě závislosti na alkoholu není
na co čekat, čím dříve se závislému dostane odborné pomoci,
tím lépe.
Kde hledat pomoc?
Co můžete udělat sami? Všímejte si varovných signálů, tak aby
se vám závislost podařilo odhalit co nejdříve. Nastavte doma
jasné hranice a pravidla a buďte pevní a důslední v jejich dodržování. Směřujte závislého k léčbě. Léčba závislostí probíhá nejčastěji v tzv. komunitních léčbách či v psychiatrických
nemocnicích. Aby byla léčba úspěšná, je potřeba, aby byl závislý
k léčbě sám odhodlaný a motivovaný. Léčba závislostí je během
na dlouhou trať, buďte také připraveni na to, že může dojít
k relapsům a recidivám. Alkoholik se před alkoholem v naší
společnosti v podstatě nemá kam schovat, pomoci mu můžete
alespoň tak, že před ním ani vy alkohol pít nebudete. V žádném
případě abstinujícího neponoukejte k tomu, aby se zkusil napít,
že se přece nic nestane. Pravděpodobně stane. V neposlední
řadě nezapomínejte ani na sebe, jak už jsme psali výše, život
po boku závislého je náročný také pro jeho okolí – je-li to potřeba, vyhledejte odbornou pomoc také vy.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz,
www.mojra.cz
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CO VÁS
SPORT
ZAJÍMÁ
Karate Mimoň
Karate v Mimoni opět jede. Po dlouhé době, kdy jsme nemohli
do tělocvičny, se v květnu zahájil výcvik karate. Měli jsme
obavy, co s takovou dlouhou dobou lenošení udělala pauza
s našimi svěřenci. Překvapení bylo, že skoro všichni členové
klubu opět přišli na tréninky.
Každou středu od 16.oo se na ZŠ Pod Ralskem snažíme oživit
zapomenuté návyky.
Jako každý rok připravujeme již 31. letní tábor v Lindavě.

Josef Polák byl za svoji téměř 40letou sportovní kariéru uveden
do síně slávy českolipského okresu.

Děkujeme městu Mimoň za podporu našeho klubu.
Dále děkujeme za podporu s celoročním provozem klubu
Libereckému kraji.
Josef Polák, Jan Jakubíček, trenéři
Liberecký pohár talentů pro začínající karatisty má název
Beginner. Na těchto soutěžích se závodí v pěti disciplínách
– agility, kihon ido, kata beginner, kumite beginner a kumite
balloon.
Na nominační soutěži Libereckého svazu karate 2. 10. 2020
si velice úspěšně počínali závodníci našeho klubu. První
a druhé místo znamenalo nominaci na MČR.
Vojtěch Hakszer
3x zlato, 1x stříbro
Zdeněk Žallmann
3x zlato, 1x stříbro, 1x bronz
Šárka Žallmannová
5x zlato
Ivan Privratskiy
1x bronz
MČR v Pardubicích však bylo zrušeno.
Na národní pohár 13. 6. 2021 do Karlových Varů se připravuje
Andrej Priratskiy.

Sportovní prázdninové akce
22. ročník Mimoňského míčového sedmiboje proběhne v tradičním programu sedmi míčových disciplín ve dnech
16.–17. července. Dlouholetý systém pro 16 dvojic je již
naplněn.
11. ročník Mimoňského triatlonu má svůj termín v neděli
8. srpna. Pevně věříme, že stav mimoňského koupaliště umožní jeho konání v plném rozsahu. Dopoledne proběhnou jako
vždy duatlonové závody pro děti a triatlonové pro mládež do
16 let. Tyto závody budou zdarma s možností zapůjčení kola
na místě. Přihlášky a další informace k hlavnímu závodu lze
získat na www.triatlonmimon.ic.cz.
Václav Konopiský
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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

Uzávěrka pro zasílání příspěvků do zářijového
čísla je 13. srpna 2021
Vydává: jako měsíčník město Mimoň
Mírová 120, 471 24, tel. 487 805 001,
IČO 260 746
Periodický tisk územního
samosprávného celku
Ročník: XLIV, č. 7,8
Náklad: 800 ks
Poř. číslo: poř. číslo 396/2021 – červenec, srpen
2021
Datum vytištění: 28. června 2021
Vychází dne: 1. července 2021
Cena: ZDARMA
Registrační číslo: MK ČR E 12212
Šéfredaktorka: Lenka Proboštová, DiS.
knihovna@kulturamimon.cz,
tel.: 725 701 520
Redakční rada: Jaroslava Bizoňová,
Mgr. David Hollan,
Mgr. Lenka Jarošová
Redakce si vyhrazuje právo zaslané
příspěvky zkrátit či upravit
Tisk: SAMAB PRESS GROUP, a. s.
Pozor:Všechny zasílané příspěvky musí obsahovat jméno,
příjmení, adresu a příp. telefon autora příspěvku a musí
být podepsány.

20

Červenec, srpen 2021

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

