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Vážení občané,
na prosincovém jednání ZM byl schválen rozpočet města na rok 2021, a to s dosud nejvyšší
rezervou 48 mil. Kč. Podporu opozice (kromě
pana Steinfesta, Mgr. Konopiského
a MUDr. Frýdové) návrh takovéhoto rozpočtu
nedostal, tak si kladu otázku, zda kvůli výši ,,malé“ rezervy či množství naplánovaných investičních akcí ? Samozřejmě, že počítáme
s dopadem daňových změn, poklesem příjmů ze státního rozpočtu…ale to všechno by měla vyvažovat právě vytvořená velká finanční
rezerva města. Když už zmiňuji investiční záměry na rok 2021 připomenu alespoň regeneraci sídliště U Nemocnice, dokončení regenerace Sídliště pod Ralskem, odkanalizování ulice Smetanova,
revitalizaci nám. 1. máje, vybudování pěší zóny podél Ploučnice či,
mimo jiné, vybudování skateparku u OD Penny.
Největší investiční akcí, kterou vzhledem k podmínkám dotace
musíme zvládnout během příštích dvou a půl let, je zateplení domů
bývalé společnosti Mimoňské komunální a.s. Již nyní máme schválenou dotaci na prvních 15 domů a dodavatele (formou veřejné
zakázky nevyššího stupně) jsme již začali soutěžit. Potřebujeme totiž
vědět, kolik disponibilních finančních prostředků musíme zajistit
pro první etapu celého záměru. Dotace nám může být přiznána až
do výše 31,5 % vynaložených výdajů (odhadujeme 290 mil. Kč), což
představuje příspěvek ve výši cca 91 mil. Kč. Část chybějících finanč-

ních prostředků pak plánujeme pokrýt bezúročnou dotační půjčkou
od státu v maximální výši cca 145 mil. Kč). a bankovním úvěrem
s úrokem cca 1,2 %. Předpokládáme, že splácení úvěru rozložíme
do 20 let a část nákladů pokryje příjem z nájmu městských bytů.
I tak však pocítí nájemníci značnou úsporu na nákladech na vytápění
bytů. Na základě dosavadních zkušeností z dopadu zateplení domů
na úsporu nákladů na vytápění lze odhadovat, při současných cenách
tepla přinese zateplení domů úsporu cca 9 mil. Kč. (A naše ovzduší
pak zaznamená o 1500 tun oxidu uhličitého, který teplárna vypouští,
méně ☺). Nikdy jsem nezakrýval, že po dokončení zateplení domů
nebudeme muset udělat i jeden nepopulární krok, a to zvýšit nájemné
o 6 Kč na metr čtvereční plochy. Nájemníkům to sníží přímou úsporu
na vytápění o 5 mil. Kč, zůstane, ale úspora cca 4 mil. Kč. a v bytech
se již nebude tvořit nebezpečná plíseň.
Zda jsme dostali dotaci i na zbylých 16 domů budeme vědět v dubnu.
Již nyní ale máme jistotu, že jsme dotaci stihli řádně podat a peníze
jsou pro nás předběžně alokované. Dobrou zprávou také je, že u této
dotace nehrozí sankce jejího vrácení, pokud úspora nedosáhne plánované výše.
Snad úplně na závěr. Stále mě vrtá hlavou, kam, vzhledem ke stavu,
ve kterém jsme domy po Mimoňské komunální převzali, veškeré
příjmy z nájmu 900 bytů MK vlastně šly?
Starosta města Mimoně
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Rozpočet města Mimoň na r. 2021
(Všechna čísla jsou v tis. Kč, podrobnější údaje získáte na finančním odboru MěÚ)
Financování
Změna stavu krátkodobých účtů
Aktivní krátkodobé op. řízení likvidity
Uhrazené splátky dlouhod. přij. půjček

11 930
25 000
– 4 500
32 430

Saldo příjmů a výdajů
Příjmy
Výdaje

213 269
245 699
-32 430

Rozpočet fondů
Rozpočet Fondu rozvoje bydlení a infrastruktury
Zůstatek z r. 2020
413
Příjem
Výdej
0
Saldo
Rozpočet Dotačního fondu
Zůstatek z r. 2020
Výdej
Rozpočet Sociálního fondu
Zůstatek z r. 2020
Výdej

Příjmy
Příjmy (souhrn):
Příjmy – daňové
Příjmy – nedaňové
Příjmy – kapitálové
Transfery neinvestiční
Celkem

1 500
4 504

600
957

Příjem
Saldo

Příjem
Saldo

99
512

3 430
426

930
573

112 92888 5715 3006 470213 269-

Příjmy daňové:
Daň z příjmů FO placených plátci
25 040
Daň z příjmů FO placená poplatníky
365
Daň z příjmů FO vybíraná srážkou
2 284
Daň z příjmů právnických osob
14 251
Daň z příjmů PO za obce
8 000
Daň z přidané hodnoty
47 733
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF
50
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
30
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu
3 730
Poplatek ze psů
155
Poplatek za užívání veřejného prostranství
90
Příjmy úhrad za dobývání nerostů a popl. za geol. průzkum 50
Správní poplatky
400
Daň z hazardních her
400
Zrušený odvod z VHP
100
Dílčí daň z technických her
7 000
Daň z nemovitých věcí
3 250
Celkem
112 928
Příjmy nedaňové:
Splátky půjček od podnik. subjektů
64
Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva
35
Ostatní záležitosti lesního hospodářství
100
Ostatní správa v prům., obch. a službách
50
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Základní školy
3 465
Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio. archiv
635
Činnosti knihovnické
400
Činnost muzeí a galerií
400
Bytové hospodářství
78 260
Nebytové hospodářství
2 005
Pohřebnictví
131
Komunální služby a územní rozvoj
900
Sběr a svoz komunálních odpadů
700
Využívání a zneškodňování kom. odpadů
15
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
500
Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení
616
Bezpečnost a veřejný pořádek
200
Požární ochrana
45
Činnost místní správy
30
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
20
Celkem
88 571
Kapitálové příjmy:
Příjmy z prodeje pozemků
Celkem

5 300
5 300

Příjmy - transfery:
Neinvestiční transf. ze SR
Ostatní neivest. Transfery ze SROV
Neinvestiční přijaté transf. od obcí
Převody z ostatních vlastních fondů
Celkem

5 812
25
433
200
6 470

Výdaje
Výdaje (souhrn):
Výdaje – běžné
Výdaje – kapitálové
Celkem

183 63962 060245 699-

Běžné výdaje:
Ozdrav. hosp. zvířat a polních plodin
Správa v lesním hospodářství
Ostatní záležitosti lesního hospodářství
Rybářství
Úspora energie a obnovitelné zdroje
Vnitřní obchod - veřejné záchody
Silnice
Ostatní komunikace - chodníky
Dopravní obslužnost
Pitná voda
Vodní díla v zemědělské krajině
Základní školy
Gymnázia
Základní umělecké školy
Film. tvorba, distribuce, kina a shrom. audio archiv
Činnosti knihovnické
Činnost muzeí a galerií
Ostatní záležitosti kultury
Zachování a obnova kulturních památek
Rozhlas a televize
Ost. zálež. kultury, církví a sděl. prostředků

113
58
360
5
300
242
18 085
4 300
700
307
130
17 025
113
100
3 400
3 400
3 900
120
600
7
212

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

CO VÁS ZAJÍMÁ
Ostatní tělovýchovná činnost
1 105
Využití volného času dětí a mládeže
390
Ostatní zájmová činnost a rekreace
450
Hospice
32
Bytové hospodářství
48 421
Nebytové hospodářství
1 710
Veřejné osvětlení
2 690
Pohřebnictví
460
Územní plánování
400
Komunální služby a územní rozvoj
2 349
Ostatní činnosti k ochraně ovzduší
90
Sběr a svoz komunálních odpadů
7 060
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
185
Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana
650
Péče o vzhled a veřejnou zeleň
9 213
Ekologická výchova a osvěta
30
Ost. soc. péče a pomoc ostatním skup. obyvatelstva
143
Osobní asist., peč. služba a podpora samost. bydlení 5 316
Krizová opatření
70
Bezpečnost a veřejný pořádek
5 494
Požární ochrana – dobrovolná část
1 375
Zastupitelstva obcí
4 700
Volby do Parlamentu ČR
200
Činnost místní správy
26 469
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
360
Pojištění funkčně nespecifikované
1 500
Ostatní finanční operace
8 800
Finanční vypořádání minulých let
300
Ostatní činnosti jinde nezařazené
200
Celkem
183 639
Kapitálové výdaje:
Rekonstrukce náměstí 1. máje
10 000
Regenerace sídliště Letná
100
Parkoviště sídliště U Nemocnice
6 000
Bytová zástavba u MITEXU
500
Cyklostezka Potoční ulice - Ploužnice
300
Parkovací plochy dolní Sídliště p. R.
2 400
Parkovací plochy Malá
250
Humanizace Hvězdovské ulice
500
Poštovní ulice rekonstrukce
100
Komunikace Mlýnská stezka
70
Smíšená cyklostezka Pertoltice – Mimoň aut. nádr
150
Mírová ulice – rekonstrukce povrchů - PD
200
Chodník u koupaliště a u zahradnictví
150
Propojení cyklostezky na Srní potok
50
Schodiště a bezbariérový chodník Ve stráni
300
Chodník podél pravého břehu Ploučnice
1 600
Chodník podél komunikace ve Vranově
300
Lávka do Zámeckého parku
100
Chodník Ralská
400
Rekonstrukce schodiště Vrchlického – Českolipská ul. 300
Kanalizace ve Smetanově ulici
2 600
Účelové invest. Transfery nepodnik. FO - DČOV
500
Konvektomat – ZŠ Pod Ralskem
500
Junák nákup vozidla
500
Rekonstrukce koupaliště
4 000
Skatepark
2 700
Realizace zateplení bytových domů
1 500
Rekonstrukce býv. ubytovny Falcon
400
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Přechod Letná u veterinární kliniky
100
Střechy BD Sídliště pod Ralskem
3 600
Zateplení BD Ralská 239 + plynofikace
400
Modernizace KPS
150
DPS Pražská
600
Hvězdovská 140
100
Odečtové jednotky – BD všechny
500
Vranovská 667 - DPS
60
Nájezd a schodiště k BD 631
900
Letná 253
1 000
SPR 636 (Chanos)
2 500
Rozšíření VO Ralská
150
Rozšíření VO podél Ploučnice
400
Zástavba západní části náměstí
500
Nákup pozemků
1 000
Kamery Sídliště pod Ralskem
120
Hvězdovská odkanalizování domů
260
Úprava pláně po demolici Lužické čp. 102
500
Přeměna býv. letního kina na místo pro setkávání a park
50
Park u Mitexu
250
Kasárna rekonstrukce objektu pro Zahradnictví
300
Kasárna - kamery
60
Stav. úpr. v souvislosti s požárním řeš. Dom. pro seniory
1 500
Hasičské auto
8 000
Rekonstrukce dvora MěÚ
1 500
Budova C Malá 181
50
Budova C Malá 181
70
Budova A Mírová 120
500
Budova MěÚ Mírová 120 a MěPo Mírová 121
320
Výpočetní technika – MěÚ
150
Celkem
62 060
Příspěvky na provoz:
ZŠ a MŠ Mírová, Mimoň
6 695
ZŠ a MŠ Pod Ralskem, Mimoň
7 030
ZUŠ Václava Snítila, Mimoň
100
Soc. služby města Mimoň
3 816
Zahradnictví Mimoň
8 500
Kultura Mimoň.
10 700
ZŠ a MŠ Pod Ralskem, Mimoň, investiční příspěvek
500

(inzerce)
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město Mimoň
Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

PŘIJATÁ USNESENÍ
12. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, konaného dne 17. prosince 2020 od 16:30 hodin v Domě kultury Ralsko Mimoň
od 16:30 hodin
Z20/125
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města Mimoň zvolilo tyto ověřovatele zápisu:
pí J. Bizoňovou a Bc. J. Pittnera
Hlasování: pro 15,zdržel se 1, nepřítomen 1
Z20/126
Projednání a schválení programu jednání
Zastupitelstvo města Mimoň schválilo program zasedání v tomto
znění:
1) Zahájení
2) Volba ověřovatelů zápisu
3) Projednání a schválení programu jednání
4) Návrh rozpočtu na rok 2021
5) Návrh mimořádných odměn uvolněným členům Zastupitelstva města Mimoň
6) Prodej, pronájem, záměry zveřejnění pozemků:
a) ZO Čs. zahrádkářského svazu č. 3 – bezúplatný převod
č. pozemku pč. 1650/1
b) Prodej pozemků pč. 206 a 207 v k.ú. Vranov pod Ralskem –
SVS
c) Prodej části pozemku pč. 1530/1 v k.ú. Mimoň – První
Mimoňské bytové družstvo
d) Záměr prodeje č. pozemku pč. 1626– lokalita pod praktickou školou – Letná
7) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s Libereckým
krajem
8) Zateplení tělocvičny ZŠ Mírová – střecha
9) Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti LbK
2021
10) Žádost o splátkový kalendář – V. Š.
11) Prominutí poplatku z prodlení – M. H.
Správní odbor: a) Zřizovací listina Kultura
b) Zřizovací listina ZŠ Mírová
12) Kontrola plnění usnesení
13) Zápis z jednání kontrolního výboru
14) Zápis z jednání finančního výboru
15) Termíny jednání ZaMě 2021 – I. pololetí
16) Diskuze
Hlasování: pro 15, zdržel se 1, nepřítomen 1
Z20/127
Návrh rozpočtu na rok 2021
1) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje schodkový rozpočet
na r. 2021 takto:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši:
213.269.000 Kč
Financování ve výši:
32.430.000 Kč
Celkové zdroje ve výši:
245.699.000 Kč
Běžné výdaje ve výši:
183.639.000 Kč
Kapitálové výdaje ve výši:
62.060.000 Kč
Celkové výdaje ve výši:
245.699.000 Kč
2) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje závazné ukazatele
rozpočtu dle přílohy důvodové zprávy.
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3) Zastupitelstvo města Mimoň svěřuje Radě města Mimoň
pravomoc stanovit v rámci schválených závazných ukazatelů
rozpočtu jejich účelové použití pro příspěvkové organizace.
4) Zastupitelstvo města Mimoň stanovuje v souladu s § 102
odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci rady
města k provádění jednotlivých rozpočtových opatření
v následujícím rozsahu:
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních
prostředků z jiných rozpočtů nebo
b) jsou-li vyvolaná organizačními změnami, pokud tyto
změny nevyvolávají další nároky na finanční prostředky
města (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů města)
nebo
c) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění
chodu města, v případě havárií nebo stavu nouze, výdaj
k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení
úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou
výrazně překročit případná rizika z neoprávněné úhrady
nebo
d) rozpočtového zapojení příjmů s dopadem na snížení
financování města nebo
e) při změně zařazení výdajů Dotačního fondu (ORG 999)
na paragraf nebo
f) provádění rozpočtových opatření do 50 tis. Kč včetně.
5) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle svých kompetencí
vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí příspěvků dle
návrhu rozpočtu na rok 2021 v té výši a těm právnickým
osobám jaké jsou uvedené v příloze tohoto materiálu.
6) Zastupitelstvo města schvaluje příděl do Dotačního fondu
ve výši 3.430 tis. Kč a do Sociálního fondu ve výši 930 tis. Kč.
Hlasování: pro 11, proti 1, zdržel se 4, nepřítomen 1
Z20/128
Návrh mimořádných odměn uvolněným členům Zastupitelstva města Mimoň
Zastupitelstvo města Mimoň v souladu s ustanovením § 76 zákona
č.128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje
za splnění mimořádného úkolu – zrušení společnosti Mimoňská
komunální a.s. a efektivní převedení bytového fondu společnosti
na město Mimoň vyplacení mimořádné odměny starostovi města
Petru Královi ve výši 40 000 Kč a místostarostce města Jaroslavě
Bizoňové ve výši 30 000 Kč.
Hlasování: pro 10, proti 2, zdržel se 4, nepřítomen 1
Z20/129
ZO Čs. zahrádkářského svazu č. 3 – bezúplatný převod
č. pozemku pč. 1650/1
Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnění záměru bezúplatně
převést nebo prodat část pozemku pč. 1650/1 lesní pozemek
o výměře cca 93 m2, kdy celková výměra pozemku je 22116 m2,
v k.ú. Mimoň, za účelem sjednocení vlastnictví čerpací stanice.
Hlasování: pro 15, zdržel se 1, nepřítomen 1
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Z20/130
Prodej pozemků pč. 206 a 207 v k.ú. Vranov pod Ralskem – SVS
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy:
a) prodej pozemků pč. 206 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
91 m2 a pč. 207 ostatní plocha o výměře 1563 m2 oba v k.ú.
Vranov pod Ralskem Severočeské vodárenské společnosti
a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 49099469,
za účelem narovnání majetkoprávního stavu s vlastníkem
staveb, které se na pozemcích nacházejí, za cenu dle Zásad
pro prodej a pronájem nemovitostí ve výši dle znaleckého
posudku 366.930 Kč + DPH a
b) zřízení věcného břemene – služebnosti cesty spočívající v právu
vstupu a vjezdu přes část pozemku pč. 205 lesní pozemek
v k.ú. Vranov pod Ralskem ve prospěch pozemku pč. 207
v k.ú. Vranov pod Ralskem za jednorázovou úplatu ve výši
3.000 Kč + DPH a
c) kupní smlouvu se zřízením věcného břemene – služebnosti
cesty se Severočeskou vodárenskou společností a.s., se sídlem
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 49099469 v předloženém
znění a ukládá starostovi města kupní smlouvu, která je přílohou tohoto usnesení, podepsat.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Z20/131
Prodej části pozemku pč. 1530/1 v k.ú. Mimoň – První Mimoňské bytové družstvo
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy prodej části pozemku pč. 1530/1 ostatní plocha o výměře cca 300 m2,
kdy celková výměra pozemku je 77903 m2 v k.ú. Mimoň, za cenu
dle Zásad pro prodej a pronájem nemovitostí ve výši 300 Kč/m2
+ DPH Prvnímu Mimoňskému bytovému družstvu se sídlem
Letná 204/205, Mimoň IV, 471 24 Mimoň, IČ 64050475 a ukládá
odboru správy majetku zajistit geometrický plán na oddělení
příslušné části pozemku.
Hlasování: pro 15, zdržel se 1, nepřítomen 1
Z20/132
Záměr prodeje č. pozemku pč. 1626 – lokalita pod praktickou
školou – Letná
Zastupitelstvo města Mimoň dle důvodové zprávy:
a) neschvaluje zveřejnění záměru prodat část pozemku pč. 1626
ostatní plocha o výměře cca 5000 m2, kdy celková výměra
pozemku je 12107 m2 v k.ú. Mimoň, rozdělené na jednotlivé
díly v šíři navazující na stávající zahrádky žadatelů o prodej
této části pozemku za účelem prodeje k rozšíření těchto stávajících zahrádek dle přílohy 2 a
b) schvaluje zveřejnění záměru prodat část pozemku pč. 1626
ostatní plocha o výměře cca 5000 m2, kdy celková výměra
pozemku je 12107 m2 v k.ú. Mimoň, rozdělené na 6 přibližně
stejně velkých dílů za účelem zřízení zahrádek dle přílohy 3
s tím, že na západní straně pozemku bude oddělena část na
účelovou komunikaci a na severní straně bude oddělena část
na rozšíření příjezdové komunikace, za cenu dle Zásad pro
prodej a pronájem nemovitostí ve výši 200 Kč/m2 + DPH a ukládá odboru správy majetku zveřejnit záměr na úřední desce.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Z20/133
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s Libereckým
krajem
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje Smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti č.j. OLP/3855/2020 s Libereckým
krajem, U jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČO 708 91 508 a ukládá
starostovi smlouvu podepsat.
Hlasování: pro 15, zdržel se 1, nepřítomen 1
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Z20/134
Zateplení tělocvičny ZŠ Mírová – střecha
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje návrh podání žádosti
o dotaci z fondů MMR 117D8210B – Podpora obnovy a rozvoje
venkova – na akci: „Oprava a zateplení střechy tělocvičny ZŠ
Letná v Mimoni“.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Z20/135
Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti LbK
2021
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na
období roku 2021, číslo smlouvy: OLP/4079/2020, s Libereckým
krajem, IČ 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec
2, a pověřuje starostu města tuto smlouvu podepsat. Příslušné
finanční prostředky ve výši 103.000 Kč jsou zahrnuty do návrhu
rozpočtu města na rok 2021.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Z20/136
Žádost o splátkový kalendář
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy uzavření splátkového kalendáře na úhradu dluhu ve výši 44.328,00 Kč
s pravidelnou měsíční splátkou 2.000 Kč s panem Viktorem Šobáněm, bytem Slovany 92, 471 24 Mimoň a ukládá starostovi splátkový kalendář, který je přílohou tohoto usnesení, podepsat.
Hlasování: pro 15, zdržel se 1, nepřítomen 1
Z20/137
Prominutí poplatku z prodlení
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy paní
Miloslavě Hájkové, nyní bytem Liberecká 171, 471 25 Jablonné
v Podještědí, částečné prominutí poplatku z prodlení z dlužného
nájemného, a to tak, že u každé ze čtyř exekucí (EX 115/07, EX
116/07, EX 331/07 a EX 263/08) vedených proti povinné, bude
vždy uhrazena jistina, náklady řízení a poplatek z prodlení do
výše jistiny, zbývající část soudem určeného poplatku z prodlení
bude prominut.
Hlasování: pro 15, proti 1, nepřítomen 1
Z20/138
Zřizovací listina Kultura, p. o.
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu zřizovací listiny
městem založené organizace – Kultura Mimoň, příspěvková
organizace, IČO 086 52 341.
Hlasování: pro 15, zdržel se 1, nepřítomen 1
Z20/139
Zřizovací listina ZŠ Mírová p. o.
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu zřizovací listiny
městem založené organizace – Základní škola a Mateřská
škola Mírová 81, Mimoň, příspěvková organizace, IČO:
48282545.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Z20/140
Kontrola plnění usnesení
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje Zprávu o kontrole plnění
usnesení, která je přílohou tohoto usnesení.
Hlasování: pro 15, zdržel se 1
Únor 2021
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Z20/141
Zápis z jednání kontrolního výboru
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápis z jednání
kontrolního výboru ze dne 9.12.2020, který je přílohou důvodové
zprávy.
Hlasování: pro 16, zdržel se 1, nepřítomen 1
Z20/142
Zápis z jednání finančního výboru
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápis z jednání
finančního výboru ze dne 15.12.2020, který je přílohou důvodové
zprávy.
Hlasování: pro 15, zdržel se 1, nepřítomen 1
Z20/143
Termíny jednání ZaMě 2021 – I. pololetí
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje termíny jednání Zastupitelstva města Mimoň na první pololetí roku 2021:
21. 01. 2021
18. 02. 2021
25. 03. 2021
22. 04. 2021
27. 05. 2021
24. 06. 2021
Jednání bude probíhat vždy ve čtvrtek od 16:30 hodin v zasedací
místnosti budovy „C“ Městského úřadu v Mimoni, III. patro.
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Petr Král, starosta města, Jaroslava Bizoňová , místostarostka města

Poděkování
Stejně jako všude jinde, i u nás v Mimoni skloňujeme v současné
době slovo „koronavirus“ ve všech pádech. Veřejné poděkování
všem zdravotníkům, hasičům, policistům, prodavačkám, učitelům a všem dalším profesím a dobrovolníkům, kteří se dnes
a denně vystavují riziku nákazy, je to nejmenší, co můžeme za
všechnu tu náročnou a obětavou práci udělat.
Dnes bych ale ráda poděkovala i konkrétním dvěma organizacím, pro které byl konec roku 2020 nanejvýš hektický a vyčerpávající. Jedná se o Sociální služby města Mimoň a Českou
poštu.
Domov pro seniory je sociálním zařízením města Mimoň
a poslední měsíc roku 2020 byl pro zaměstnance skutečným
sáhnutím si na dno sil. Ačkoliv se jim i klientům po celý rok
příkladným zodpovědným přístupem dařilo vyhnout nákaze
koronavirem, na konci roku bohužel udeřil plnou silou. Jak
v terénu (pečovatelská služba a domácí zdravotní péče), tak
v pobytové službě probíhalo každých 5 dnů pravidelné testování
všech zaměstnanců, které bohužel pokaždé odhalovalo další
a další nákazu jak u zaměstnanců, tak u klientů. Přímo kritická
pak byla situace v terénních službách, kdy onemocněly 3 ze
7 ošetřovatelek. Během vánočních svátků pak musel být ,,povolán“ každý, kdo nebyl v neschopnosti nebo karanténě. Péče
o klienty byla jasnou prioritou. S přímou péčí o klienty pak
pomáhali i dobrovolníci při doprovodu klientů k lékaři, při
nočním dozoru, kdy kmenoví zaměstnanci museli být na vytvořeném ,,covid oddělení“, či alespoň jako milí společníci. Kompletním rozvozem obědů se zase zapojili členové městské
policie. Konec roku tak ukázal, že Mimoňáci dokáží držet při
sobě a slovo lhostejnost k nim rozhodně nepatří.
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Mé druhé poděkování směřuje k zaměstnancům České pošty.
Snad každý občan Mimoně navštívil v závěru roku naši poštu,
a to ať už v souvislosti se zásilkami, odesíláním blahopřání či
vyřizováním posledních platebních povinností. Určitě nejčastěji
to však bylo ve spojení s nákupy vánočních dárků. Ty jsme
totiž, jak statistiky ukazují, téměř z 80 % nakupovali online
v internetových obchodech a následně si je nechávali zasílat
na poštu. Že byly doručeny tak, jak měly být, to je především
zásluhou zaměstnanců pošty. Náročnou a hektickou práci
zvládli, třebaže ani jim se koronavirová nákaza nevyhýbala.
Všem zaměstnancům Sociálních služeb Mimoň a České pošty
v Mimoni děkuji za obětavost a pracovní nasazení. Za to, že
pro nás a naše seniory dokáží i v mimořádné situaci odvádět
stoprocentní práci.
Jaroslava Bizoňová, místostarostka

Povánoční úklid….
Přeplněné popelnice a kontejnery, odpadky a krabice poházené
v blízkém okolí. Takový obrázek se velmi často naskýtá lidem
přijíždějícím na nákup do Tesca či Penny nebo parkujícím na
parkovišti v Malé ulici. Ačkoliv na každém z těchto exponovaných míst byly v loňském roce přidány kontejnery na tříděný
odpad, na konci prosince se bohužel naskýtal každému, kdo
tato místa navštívil nehezký pohled na hromady papíru. Každoročně tento stav způsobí ohromné množství balícího papíru
a ostatních obalů z vánočních dárků.
Po rozbalení všech krabic, krabiček, tašek a taštiček je zvykem
naházet obaly na jednu hromadu a ráno odnést do popelnice.
Jenomže nejsme sami, kdo hromadu odpadu takto odnáší.
Stačí si ráno přispat a popelnice je až po vrch plná.
No aby ne. Málo koho napadne krabice rozložit, sešlapat, porovnat a teprve poté nacpat do kontejneru. Co tedy s tou mojí krabicí plnou papíru??? Dám ji na zem k popelnici, vždyť o nic
nejde. Popeláři se postarají.
Nepostarají!!!!!!
Nasmlouvané svozy jsou jasně specifikované na odvoz popelnice/kontejneru. Nikoliv na sběr odpadu kolem popelnic. Kdo
tedy město, potažmo všechen ten odpad uklidí? Jsou to zaměstnanci Zahradnictví Mimoň, příspěvková organizace, kteří
ačkoliv tuto práci nemají za povinnost, záleží jim na čistotě ve
městě a odpadky posbírají a odvezou do sběrného dvora. Za
jejich péči o město jim velice děkuji.
Samostatnou kapitolou je pak bezhlavé vyhazování odpadu většího rozměru v okolí popelnic. Staré křeslo, pneumatiky, vysloužilé umyvadlo apod. opravdu nepatří do kontejneru, kde zabírá
zbytečně místo, ani ke kontejnerům, a to ani k těm na tříděný
odpad. Svoji životní pouť musí ukončit na sběrném dvoře. Ať se
nám to líbí nebo ne, ve chvíli, kdy odložíme cokoliv vedle popelnice, založili jsme černou skládku a hrozí nám finanční postih.
Stejně jako zaměstnancům Zahradnictví Mimoň záleží na čistotě ve městě, ve kterém žijí a pracují, měl by stejný přístup mít
každý z nás. Když jdu ke kontejneru a vidím, že je přeplněný,
uložím papír a plast do sklepa a počkám s vyhozením po svozu.
Když mám pytel s tříděným odpadem v autě, přijedu k Penny
a vidím, že jsou kontejnery plné, odvezu odpad přímo do sběrného dvora. Je to jen o pár metrů dál a zdarma.
Nebuďme tedy lhostejní ke vzhledu našeho města, odpovědnost
Jaroslava Bizoňová, místostarostka
je na každém z nás.
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Život v domově pro seniory
Konec roku k nám nebyl právě milosrdný, ale při pohledu
zpět věříme, že jsme vše zvládli, jak jsme nejlíp uměli. Snažili
jsme se klientům udělat čas bez návštěv příjemnějším a jestli
se nám to alespoň trochu povedlo, posuďte sami.
Český rozhlas v listopadu zahájil již počtvrté projekt Ježíškova
vnoučata a my jsme se samozřejmě opět připojili, i když jsme
netušili, jak bude probíhat předávání dárků. Protože právě
setkání dárce s obdarovaným, dělá tento projekt krásným.
Ale poradili jsme si. Předání dárků jsme fotili a vše posílali
dárcům. Z jejich odpovědí bylo znát dojetí a spokojenost, že
někomu udělali radost. Dárcům patří veliký díl.
Rovněž i V. Vánoční jarmark v Domově pro seniory byl letos
jiný a dlouho jsme přemýšleli, zda ho vůbec uskutečníme.
Ale nakonec jsme se dohodli, že nesmíme nechat ležet ladem
několikaměsíční práci klientů i zaměstnanců a jarmark uskutečnili. Výrobky jsme nabízeli a prodávali „výdejním okénkem“, takže i tato akce byla nakonec povedená a zažilo se
mnoho legrace.
Dalším úžasným projektem pro klienty byl projekt Srdce
v dlani s Evou Decastelo. Skvělý nápad a radost všech klientů
nás moc potěšil.
Venkovní zpívání dětí ze ZŠ pro všechny klienty v domově
pro seniory, i pro ty v karanténě, nám vehnalo slzy do očí.
Vystoupení bylo dojemné. Za hudebního doprovodu paní
učitelky nám děti zazpívaly vánoční koledy a nastínily tak
vánoční čas.
Hlavně klienty domova potěšilo, že se opět mohou při návštěvách setkat se svými rodinami. Sice se návštěvy uskutečňují
při splnění nezbytných podmínek, ale i tak jsou návštěvy
každý den. Děkujeme všem návštěvám, že jsou ohleduplné
a dodržují daná pravidla.
Silvestr párty připravil pro klienty personál domova, aby jim
tak vynahradil Štědrý den, který ještě mnozí prožili v karanténě.
A hned v novém roce jsme mohli uskutečnit první společné
setkání klientů s vedením domova, aby se probralo, co vše se
v domově uskutečnilo a co nového nás ještě čeká.
V této nelehké době nám všem hodně pomáhalo, povzbuzovalo a dodávalo energii, že na nás mysleli i lidé mimo domov
pro seniory. Posílali nám mnoho dopisů, pohledů, přicházelo
velké množství „úsměvů do schránky“, spoustu dárků nejen
pro klienty, ale i pro zaměstnance.
Věříme, že očkování, které nás v nejbližších dnech čeká, přinese své ovoce a bude zase lépe.
Mgr. Vilemína Kusá, sociální pracovnice
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Základní umělecká škola Václava Snítila, Mimoň,
příspěvková organizace, Mírová 119, 471 24 Mimoň,
tel.: 487 862 372, email: reditel@zusmimon.cz

ředitel školy, Zdeněk Lorenz, DiS.,
vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

ÚČETNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ
ORGANIZACE/PERSONALISTA
nástup do zaměstnání: březen 2021
Požadavky:
• věk nad 18 let, státní občanství ČR (u fyzické osoby,
která je státním občanem, trvalý pobyt v ČR)
• trestní bezúhonnost (§4 zákona č. 312/2002 Sb.)
• VOŠ nebo SŠ s maturitou ekonomického směru
• praxe ve vedení účetnictví, mzdového účetnictví a personalistiky (znalost účetnictví PO výhodou)
• velmi dobrá uživatelská znalost práce na PC a internetu
(Word, Excel, znalost softwaru Gordic výhodou)
Osobnostní předpoklady:
• komunikativní schopnosti a profesionální vystupování
• samostatnost a pečlivost
Nabízíme:
• plný úvazek
• platová třída – v souladu se zákonem číslo 143/1992
Sb. a nařízením vlády číslo 330/2003 Sb. v platném
znění
• práci v příjemném kolektivu
• zaměstnanecké benefity
Strukturované CV s motivačním dopisem prosím
zasílejte na email: reditel@zusmimon.cz. Na tomto
základě budete pozváni individuálně k pracovnímu
pohovoru. Uzávěrka přihlášek k výběrovému řízení je
5. 2. 2021 do 12. hod.
Zdeněk Lorenz, DiS., ředitel školy
(inzerce)
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Upozornění
Vážení občané,
v souvislosti s poplatkovými povinnostmi v roce 2021, jež se
týkají
• majitelů psů evidovaných na MěÚ Mimoň,
• uživatelů městem Mimoň pronajatých sklepů a pozemků,
• osob, s nimiž město uzavřelo smlouvy o pronájmu hrobového místa,
• poplatku za komunální odpad vznikající na území města
Mimoň
dovolujeme si připomenout bližší informace týkající se předmětu, způsobu a termínů povinných plateb.
Způsob výše uvedených plateb:
• převodem na účet města Mimoň: číslo účtu
19-50126824/0600
• platební kartou na jednotlivých pracovištích MěÚ (variabilní symbol obdržel poplatník při podpisu smlouvy nebo
při ohlášení poplatkové povinnosti).
• v hotovosti složené v pokladně města Mimoň
předmět platby
sjednaná cena za pronájem sklepních prostor a pozemků
za pronájem hrobového místa

poplatek ze psa

s

poplatek za komunální odpad

splatnost
do 28.2.2021 při smlouvě uzavřené na dobu neurčitou, v případě
smlouvy na dobu určitou dle jejího ustanovení
v souladu s ustanovením smlouvy
na dobu určitou, dle typu hrobového místa a způsobu pohřbení,
zpravidla do 30.4.2021
do 31. 3. 2021 nečiní-li poplatek
více než 200 Kč/rok,
činí-li poplatek více než
200 Kč/rok, je možné jej zaplatit
až ve čtyřech splátkách uhrazených nejpozději do 30. 8. 2021
plátce poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální
odpad poplatek je splatný ve
dvou splátkách nejpozději do
15. 4. 2021 (za období od 1. 1.
2021 do 30.6.2021) a 15. 10. 2021
(za období od 1. 7. 2021 do 31. 12.
2021)

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

Opoziční okénko
Po shlédnutí veřejně dostupných informací na téma Rozpočet
2021, bych rád okomentoval několik skutečností a tímto způsobem požádal o bližší vysvětlení kompetentní volené orgány
našeho města Mimoň.
Na veřejném záběru TV Mitel, Zastupitelstva 12/2020, ze
dne 17.12.2020, opět pokračují stesky a kritika z řady opozičních zastupitelů, že nebývají přizváni k důležitým debatám
o rozvoji města. A to se často jedná o mnohamilionové
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částky s rozsahem několika volebních období (např. prodej
pozemků po prasečáku, investice do nového koupaliště,
Rozpočet 2021 apod.). Jako občan Mimoně, kterého tito
opoziční zastupitelé zastupují, apeluji na současnou koalici
města Mimoně a žádám nápravu a nalezení vyvážené formy
demokratické diskuse. Opovrhováním diskuse s opozicí
opovrhujete i velkým počtem občanů, kteří tyto své zástupce
zvolili.
Na Zastupitelstvu 12/2020, se rovněž objevila otázka transparentnosti hospodaření s prostředky vybranými z nájmu
bytů. Respektive na rok 2021 město plánuje příjem nájemného
z bytů cca 80 mil. Kč a tyto prostředky nehodlá vracet zpět
na rekonstrukce a opravy bytů. Přitom před volbami a transformací Mimoňské komunální a.s.,nové vedení města jasně
deklarovalo, že peníze za nájmy se budou evidovat samostatně
a budou se transparentně vracet do obnovy bytů, a to v plné
výši. Budu tedy velmi rád, když mi kompetentní orgány jasně
vyvrátí tyto pochybnosti a potvrdí informaci, že se příjmy
z nájmů vedou odděleně od Rozpočtu města. Těžko si však
lze představit, že z nájemného bude město hradit např. městské
slavnosti. Kromě toho by to byl jasný podvod v politické
agitaci v předvolební kampani. Na výstavby chodníků nebo
parkovišť by město mělo také najít jiné zdroje, než to platit
z peněz nájemníků. Očekával bych tedy jasnou, srozumitelnou
a jednoduchou tabulku plánovaných příjmů a výdajů z vybraného nájemného.
Velmi zajímavá myšlenka, je využití dotace na rozvoj a zateplení bytových jednotek města. Město si plánuje na tuto investiční akci půjčit údajně 200 mil. Kč. V zásadě to může být
dobrá investice, ale protože se jedná o dost peněz, rád bych
poprosil touto cestou o konkrétnější informace, tzn. zhodnocení rizika zadlužení města, návratnost investice, zda bude
nutné zvýšit nájmy, zda ke splácení tohoto vysokého úvěru
bude sloužit transparentní fond z nájmů, zda se bude splácení
úvěru provádět pouze z příjmů z nájmu, nebo se bude doplácet
z veřejného rozpočtu, jaká bude skutečná výše dotace státu
apod.
Nakonec si neodpustím komentář k žádosti o mimořádnou
odměnu pro pana Krále a paní Bizoňovou. Připomínám,
a jsou to Vaše slova, pane starosto, která jste mi vpálil, když
jsem Vám připomínal, že jsem pro město nad rámec svých
povinností, vybojoval několikamilionové dotace pro Zahradnictví, máte slušný plat a práce nad rámec povinností jsou
i součástí tohoto platu“. Nějak rychle zapomínáte, pane starosto, že po kritizování ostatních je také nutné a poctivé jít
vlastním příkladem.
Kromě toho v této coronavirové době, kdy je mnoho živnostníků, samoživitelek na pokraji existenčního minima, budou
se snižovat veřejné rozpočty atp. si říkat o mimořádné odměny,
které Vám budou hrazeny z veřejných daní, je přesná známka
toho, jak k veřejným financím nahlížíte. Ostatně si můžeme
opět připomenout, že jednou z prvních Vašich akcí hned po
nástupu do funkce byl nákup nového luxusního automobilu
pro Vaši reprezentaci. Jsem přesvědčen, že v této době se
nenajde mnoho lidí, kteří by na toto natahování ruky po veřejných penězích měli žaludek.
Občanům města přeji do nového roku hodně zdraví, pevné
nervy a neutuchající smysl pro humor.
Petr Novotný, Mimoň 7. 1. 2021
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CO VÁS ZAJÍMÁ
Odpověď na článek p. Novotného
Po krátké odmlce tu máme znovu příspěvek pana Novotného,
tentokrát dokonce v našem zpravodaji zakládá celou novou
rubriku:“Opoziční okénko“. A tak, i když se žádné veřejné diskuse
na zastupitelstvu (vždy je jeden z bodů věnovaný připomínkám
a návrhům občanů) nikdy nezúčastnil, přes stránky městského
zpravodaje se již dlouhodobě snaží pasovat do role opozičního
lídra, kterému není lhostejná naše politická nekorektnost,
neschopnost, zkrátka-nemůže se dívat na to, kam toto dosud
úspěšně budované město naše koalice vede. Vážený pane, pokud
budete své kritické postřehy vyvozovat pouze ze zhlédnutého
jednání zastupitelstva v televizi a mé odpovědi na dotazy během
projednávaných bodů budete dál ignorovat, nebudeme my Vaše
kritické dotazy považovat za nic jiného, než za řečnické otázky
samozvaného lídra opozice a k tomu si budete muset založit
zpravodaj vlastní. A jestliže se ve svém příspěvku do tohoto čísla
zpravodaje znovu věnuji naší bytové politice, věřte, že to nedělám
na Váš popud, ale o své vůli vzhledem k její aktuálnosti. (Věnuji
se jí téměř v každém čísle zpravodaje i v reportážích.) Vy, pane
Novotný, totiž na své dotazy ani odpověď nečekáte. Pokud totiž,
jak píšete, byl podnětem k Vašemu příspěvku právě zhlédnutý
záznam prosincového zastupitelstva, tak jste určitě mé odpovědi
(na dotazy opozičních zastupitelů) musel zaznamenat. Na dotaz
využití příjmu z pronájmu jsem odpovídal panu Zubkovi, ale
vy jste to špatně pochopil, protože čistý příjem z pronájmu městských bytů nedosahuje 80 mil. Kč. Reálné příjmy po odečtení
nákladů na energie, služby a administrativní správu bytů totiž
činí cca 30 mil. Kč a z této částky jsme v letech 2019 a 2020 cca
polovinu vraceli zpět formou oprav a investic do bytů a druhou
do rozpočtu na opravy komunikací, budování parkovacích míst,
ale i třeba na přípravu revitalizaci náměstí či zateplení bytových
domů, tedy na vše, co přímo či nepřímo přispěje k zkvalitnění
života všech občanů.
To jediné, co by mohlo být rozvedeno navíc tomu, co zaznělo
na zastupitelstvu, je moje mimořádná odměna ve výši 40.000,- Kč
a odměna p. Bizoňové ve výši 30.000,- Kč. Připomínám, že to
byla vláda, která vzhledem k nastavené výši odměňování uvolněných a neuvolněných zastupitelů schválila před dvěma lety
princip mimořádných odměn pro zastupitele, a to za jasně stanovených podmínek. (Popsány byly v materiálu k jednání ZM
zveřejněném na webových stránkách města). Nově tak akceptovala mimořádné odměny jako legitimní formu ocenění za
splnění mimořádných úkolů zastupitelů. Odměnu mně a p. Bizoňové pak navrhla Rada města za zrušení společnosti MK a.s.,
tedy za splnění zvlášť významného úkolu. (Minulé vedení, ačkoliv
nevyvracelo výhodnost vytvoření jednotné správy všech bytů,
z důvodu údajného velkého daňového dopadu na rozpočet obce
se přiklánělo k myšlence převést i městské byty pod společnost
MK a.s. Realita je pak taková, že žádné daňové zatížení náš rozpočet nezaznamenal.) No a pokud sledujete dění v regionu, tak
jistě víte, že většina obcí touto formou oceňuje své starosty v maximálním rozsahu (až dvojnásobek měsíčního platu) skutečně již
dva roky. Na oplátku mi dovolte zabývat se morálností Vašich
odměn z doby, kdy jste byl ředitelem městské příspěvkové organizace (Bez obav – nakládání s městským dřevem popisovat už
nechci.). Vaše roční odměna nikdy neklesla pod 70.000,- Kč,
třebaže závěry z proběhlých kontrol upozorňovaly na opakovanou rozpočtovou nekázeň, nezákonnou ztrátovost vedlejší hospodářské činnosti, neprůhledné účetnictví či evidenci majetku.
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Za Vašeho působení jako ředitele a jednatele společnost Zahradnictví Mijana s,r.o., pak zase organizace každý rok končila v červených číslech a ztrátu kryla rezervou vytvořenou za předchozího
vedení společnosti. Vy jste však samozřejmě odměnu pro sebe
nárokoval. A Vaše zásluha na získání několikamilionové dotace
pro organizaci? Už při rozhodování o odměně za její zajištění
budily rozpaky náklady na zpracování žádosti, protože několikanásobně převyšovaly cenu za podobné služby. (Myslím, že
převyšovala částku 240.000,- Kč.) Vlastní administraci dotace
jste pak zase řešil uzavřením dohody o provedení práce s nejmenovanou osobou z městského úřadu (úředník zde již nepracuje
– odměna myslím 60.000 Kč). Tedy Vaše práce ??? Nejzávažnější
však je, že nyní, při kontrole dotace prováděné Finančním úřadem
v České Lípě, bylo zjištěno, že veřejná zakázka na dodavatele
zařízení nebyla řádně zveřejněna, chybí účetní doklady prokazující oprávněnost výdajů v rámci dotace a hrozí tak její vrácení
a sankce. Pane Novotný, jestli to opravdu s tímto městem myslíte
dobře, pomozte zahradnictví s ,,nalezením“ chybějících dokladů,
protože škoda, kterou by město muselo zaplatit, by byla v řádech
milionů - a to na úkor nás všech.(Osobně si ale myslím, že by
šla za Vámi, i když ? Třeba Vám to projde jako s tím dřevem)
P.S.
Příště se prosím se svými dotazy obracejte přímo na své zástupce
v zastupitelstvu, kteří jsou tu pro Vás. Samozřejmě také byli seznámeni se všemi doklady vypovídajícími o fungování společnosti
za Vašeho vedení. Zápis z kontroly finančního i kontrolního
výboru hovoří jasně. Jenom nevím, jestli už nad takovýmto lídrem
nezlomili hůl.
Petr Král, starosta města Mimoně
(inzerce)
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OZNÁMENÍ
Zastupitelstvo města

Zemřel pan Miroslav Starý

Další pravidelné jednání je stanoveno na čtvrtek 18. února
2021 v Malé ulici č. p. 181 od 16,30 hodin.

Čest jeho památce!
Pan Miroslav Starý byl zcela výjimečný člověk. Byl velmi
vzdělaný, odvážný a zároveň laskavý, veselý, skromný a neokázalý. Měl radostnou věčně mladou duši a velký novinářský
dar, okořeněný jemným smyslem pro humor. Psal skvělé politické komentáře, a analýzy, zabýval se historií. Ale navíc –
kromě svých literárních a politických talentů – uměl krásně
zpívat (jeho hlas byl obdobou hlasu Karla Gotta) a také vystupoval s hudební skupinou na různých společenských akcích.
V roce 2015 jsem objevila internetový zpravodaj Severočeská
pravda a byla jsem překvapena a nadšena jeho skvělým obsahem ‒ http://www.severoceskapravda.cz/. Kromě provozování
perfektních webových stránek vydával i zpravodajský měsíčník Severočeská pravda.
Pana Miroslava Starého jsem si velmi vážila. Jeho odchod byl
pro nás, kteří jsme ho znali, jako rána z čistého nebe. Jeho
zkušenosti jsou nenahraditelné.
Zde přikládám jeho vánoční poselství z konce roku 2020,
které zaslal svým přátelům.

Blahopřání k narozeninám
Přicházíme s gratulací ke krásnému životnímu jubileu, kterého
se v měsíci únoru dožívají naši spoluobčané:
Markéta Toupalová
Theodor Bican
Valerie Meiselová
Josef Polák
Růžena Bílková
přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a hodně pohody.
Vedení města Mimoň a Sbor pro občanské záležitosti.

Virtuální univerzita třetího věku
Konzultační středisko MIMOŇ
Vážení senioři,
chcete se i Vy stále vzdělávat a rozšiřovat si své vědomosti?
V našem konzultačním středisku je možné studovat různá
témata. Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze obohatila nabídku výuky Univerzity třetího
věku (U3V) o Virtuální U3V, která Vám dává možnost zájmového vysokoškolského studia přímo v místě Vašeho bydliště.
Od února 2021 zahájíme v pořadí již 16. semestr, tentokrát
na téma:
„Rituály evropských královských rodů“
Během šesti videopřednášek se seznámíte s nejdůležitějšími
životními událostmi, jako jsou třeba narození, svatby, rozvody
či smrt, spojenými s evropskými královskými rody 19.
a 20. století. Pozornost je věnována nejen těm královským
rodinám, o kterých jsme se učili v dějepisu, případně jsou
dnes a denně v hledáčku i našich novinářů a televizních štábů,
ale i těm pro nás méně známým.
Osnova:
• Zakotvení evropských královských rodů v historii
• Narození a křty
• Zásnuby a svatby
• Rozvody
• Pohřby
• Hroby, hrobky a pohřebiště
Bohužel, ale vzhledem k stále nepříznivé epidemiologické
situaci je zřejmé, že bude i letní semestr (nebo alespoň jeho
převážná část) probíhat opět plně distanční formou.
Snad na podzim se vrátíme k normálnímu režimu a budeme
se moci opět scházet na společném promítání videopřednášek.
Do té doby nezbývá nic jiného, než se vídat pouze „virtuálně“.
Zájemci se mohou ohlásit osobně nebo e-mailem na Městském
úřadu, u Mgr. Vendulky Böhmové, č. dv. A205
(bohmova@mestomimon.cz). Cena aktuálního kurzu je
300,- Kč.
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Do nového roku přejeme všem lidem, aby si lépe uvědomovali,
kde je jejich domov, naše krásná zem, ve které žijí a chtějí žít
dál svoje spokojené a důstojné životy. Lidem přejeme, aby si
uvědomili, že jsou nejvyšší formou života pro schopnost používat
vlastní hlavy a mozky, nenechali si tuto schopnost ničit televizními a dalšími elektronickými deformačními prostředky. A aby
neztráceli možnosti normálního logického myšlení, schopnost
hodnocení dějů a jevů a zachovali si rozum, který jsme si zvykli
nazývat zdravým – selským.
Přejeme všem, aby nalézali dostatek sil a odhodlání své domovy
a své životy bránit proti všem zločincům a zaprodancům, kteří
by nám je chtěli brát. Aby měli dost sil stavět se proti psychickému
násilí, nenechali se nikým zastrašovat. Aby společně odolávali
všem formám násilí, včetně chemicko-biologického testovacího
a vakcinačního teroru a aby se dokázali společnými silami
zbavit jejich nositelů.
Vážený pane kolego Miroslave Starý, hovořím jménem všech,
kteří Vás znali a vysoce oceňovali Vaše schopnosti a znalosti,
budete nám velmi chybět, měli jsme Vás moc rádi.

PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D., předsedkyně ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
Vedení města Mimoň se připojuje ke vzpomínce na dlouholetého zastupitele a děkuje za práci pro město.
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COKULTURA
VÁS ZAJÍMÁ
Kultura a začátek roku 2021
Naše původní plány byly velkorysé a ambiciózní. Na konci
roku 2020 jsme naplánovali velkou část kulturního kalendáře
na rok 2021 a vložili ho i do Mimoňského zpravodaje. Rozhodli jsme se obnovit tradici Masopustu s novým umístěním
u Domu kultury Ralsko a částečně v jeho prostorech. Čekal
nás dětský karneval a samozřejmě plesy. Uvítali bychom
dětské i dospělé divadlo.
Nic z toho se ovšem zatím nemůže a nebude konat. Denně
dostávám dotazy o budoucnosti kulturních akcí. Jaký bude
ples, jaké budou podmínky? Jestli se otevře knihovna a kdy
se bude moci vystavovat v muzeu? Jestli bude to či ono a hlavně
kdy? Na žádný z těch dotazů nedokáži odpovědět. S jistotou
ale vím, že jakmile to bude možné, Kultura Mimoň je připravena. Loňský rok nás naučil, že se musíme maximálně umět
přizpůsobit situaci. Musíme být kreativní a hlavně neúnavně
připravovat všechny akce i s tou vidinou, že je budeme postupně rušit nebo přesouvat.
Uvolní-li se zákonná opatření, sledujte naše webové stránky
www.kulturamimon.cz nebo Facebook Kultura Mimoň. Budeme Vás informovat o aktuálním dění.

Děkujeme za Vaši stálou přízeň,
Radka Pipalová a Kultura Mimoň, příspěvková organizace

Ohlédnutí za kočárky
Rozhovor s Lenkou Špačkovou, předsedkyní Spolku historie
Mimoňska o srazech historických kočárků, pořádaných u nás
v Mimoni od roku 2018.
Odkud se vzala myšlenka pořádat srazy historických kočárků u nás v Mimoni a byla to inspirace nebo originální
nápad.
V roce 2016 bylo setkání historických kočárků jenom ve středních Čechách v Kralupech nad Vltavou, kde v tu dobu probíhal
již třetí ročník, a na jižní Moravě v Lednici, kde tenkrát se srazy
historických kočárků prvním ročníkem teprve začínali.
Svého úplně prvního srazu, kterého jsem se zúčastnila, to byl
sraz historických kočárků právě v Kralupech nad Vltavou,
a bylo to v již zmíněném roce 2016. Tam jsem si řekla, že bych
mohla něco takového uspořádat i u nás a určitě lépe. A protože
jsem ve svém okolí znala pár sběratelek, řekla jsem si proč
ne, že by mohlo být fajn se sejít.
To je vlastně i odpověď na otázku, jestli to byl můj originální
nápad nebo inspirace odněkud. Byla to inspirace a výzva, jak
takové setkání nejen přivést k nám do Mimoně, ale jak to celé
posunout o stupínek výš, na lepší úroveň.
Sbírání a renovace kočárků se datuje od roku 2010?
První kočár byl opravdu v roce 2010, ale zavinovačky, deky,
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chrastítka a různé věci jsem měla schované po svých dětech,
a také jsem dostala pár věcí od kamarádek, známých a sousedů,
kteří věděli, že to sbírám.
Spolupráce s agenturou Dobrý den vynesla Mimoni zápis
v České knize rekordů. Může to pomoci naše město zviditelnit, zatraktivnit?
Agentura Dobrý den Pelhřimov, to byla velká výzva. Od mého
prvního srazu kočárků, kterého jsem se zúčastnila v roce
2016 se s nimi roztrhl pytel a v průměru každý měsíc se koná
nějaké setkání. V létě pomalu každý víkend. A protože jsou
na Facebooku skupinky retro kočárků, nebyl zase takový
problém přemluvit děvčata – kolegyně k podpoře rekordu.
A přijely opravdu z celé republiky. Tato akce nebyla zadarmo,
na uhrazení poplatku 10 000,- Kč se podíleli i mimoňští podnikatelé, a tak kolegyně sběratelky přiznávají, že zapsaný námi
utvořený rekord nám asi dlouho zůstane. Myslím, že akce se
opravdu vydařila, zviditelnila se práce Spolku historie Mimoňska i samotného města Mimoň.
A názor na spolupráci s ostatními lidmi. Je o tuto akci velký
zájem, nebo se k ní lidé staví spíš rezervovaně.
Spolupráce s lidmi? Kamarádky, ženy z Mimoně se zapojily
do utvoření rekordu. Ale vlastně i předešlé ročníky jsem
neměla problém s nějakým velkým přemlouváním. Měla jsem
velkou podporu ve vedení města, v odboru kultury i v současné Kultuře Mimoň. Byli mi velice nápomocni a velkou
oporou. Také jsem měla "kliku" na skvělý výběr spoluorganizátorek.
Bude pokračovat spolupráce s firmou Achilles?
Loňský rok, vzhledem ke známým okolnostem se termín
srazu posunul až na září a dostal se do stejného termínu, jako
Zámecké slavnostmi. Jinak tradiční termín konání je druhá
květnová sobota, den před dnem matek. To proto, že původní
motto setkání bylo neformální oslava dne matek. Bohužel,
v tomto našem loňském posunutém termínu má oslavy i firma
Achilles, a tak jsme se poprvé nemohli jejich oslav v Horní
Polici, kde firma sídlí zúčastnit, ale příští rok se určitě zúčastníme a oni zase přijedou v květnu s historickými koly k nám
do Mimoně.
Počítá se do budoucna s nějakými změnami, např. spolupořádáním souběžně se Zámeckými slavnostmi?
Letos nepočítám se souběžným pořádáním srazu kočárků
a Zámeckých slavností. Bylo to organizačně velmi náročné
a díky Kultuře Mimoň, se to podařilo uskutečnit. Ale naši
účast na Zámeckých slavnostech mají už teď přislíbenou.
Dokonce si myslím, že by nebylo špatné příští ročník přesunout právě do zámeckého parku. Ale to je jenom můj nápad,
třeba se spanilou jízdou kolem Zámeckého rybníku? Umím
si to představit.

Spolek historie Mimoňska
Únor 2021
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KULTURA
Městská knihovna
www.knihovnamimon.cz

Nové knihy v Městské knihovně
Dětské oddělení:
Deník malého poseroutky, autor: Jeff Kinney
Patnácté pokračování humorných deníkových zápisků Grega
Heffleyho doprovázené komiksovými ilustracemi. Greg Heffley a jeho rodiče se vydávají na výlet a hodlají si ho pořádně
užít! Vysněný letní ráj ale vezme brzy za své, když se zaseknou
v kempu. Do toho se přiženou mraky a začne pořádný slejvák,
který Heffleyovým na náladě moc nepřidá. Dají se tyhle prázdniny ještě zachránit nebo budou mít vody za chvíli až po krk?
Děsná dvojka dělá psí kusy, autor: Jory Johnk
Tentokrát se Miles a Niles ocitnou za branami školy, dočkali
se totiž dlouho očekávaných prázdnin! Co potká Děsnou
dvojku během fórkaření v zívákovských lesích? A dokážou
si zachovat chladnou hlavu a svůj humor, i když se střetnou
s ředitelovým synkem Joshem mimo školní lavice? Zachrání
je jejich fórky před natěšenými pěstmi Joshe a jeho nohsledů
z nedalekého tábora Řev & Kliky? Děsná dvojka nezklame
ani ve třetím díle, naopak přichází s ještě důmyslnějšími fórky
než kdy předtím. Dvojitá porce zábavy zaručena, to slibujeme
na svou fórkařskou čest!
Strach má velké uši, autor: Lucie Šavlíková
Každý z nás se něčeho bojí. I když to často nechceme přiznat,
strach nás někdy dokáže pořádně ochromit. Ani netopýr Otík
a sýček Ríša na tom nejsou jinak. Jednoho dne se potkají na
větvi, pěkně hlavou dolů, a zjišťují, že když se jako noční
létající živočichové bojíte tmy nebo výšek, nemáte to vůbec
jednoduché. Ve dvou se to ale naštěstí lépe táhne a s dobrým
kamarádem po boku se dá zvládnout úplně všechno! Kniha
je určena dětem od 4 let.
Dospělé oddělení:
Čas předminulý, autor: Danielle Steel
Gregoryovi spolu s dětmi vedou spokojený život na Manhattanu. Blakeovi se v práci naskytne příležitost otevřít novou
pobočku v San Francisku. Když tam hledá nový dům, padne
mu do oka krásné sídlo z dvacátého století a impulzivně ho
koupí. Tím se všechno změní. Dům totiž stále obývají Butterfieldovi, prominentní bankéřská rodina, která v domě žila
před celým stoletím.
Dcery jezera autor: Wendy Webb
Hororový thriller. Poté, co jí ztroskotá manželství, odjíždí se
Kate Grangerová vzpamatovat do domu svých rodičů na
břehu Hořejšího jezera. Krátce nato však v místních mělčinách
objeví tělo zavražděné ženy. V záhybech podivně staromódních šatů, jež má oběť na sobě, objeví Kate zabalené nemluvně.
Je stejně chladné a pokojné jako jeho matka. Totožnost ženy
nikdo nezná, tedy kromě Kate. Ženu už totiž viděla. Ve svých
snech…
Hvězdy nám nepřály, autor: John Green
Hazel Grace diagnostikovali ve třinácti letech rakovinu štítné
žlázy, teď je jí šestnáct a rakovina je v posledním stádiu. Nikdo
neví, jak dlouho bude žít, ale vědí, že smrt je nevyhnutelná.
Začne z donucení rodičů chodit do podpůrné skupiny, kde
se schází lidé s rakovinou. Tam se seznámí s okouzlujícím
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Gusem, do kterého se zamiluje, čehož se bojí. Gus ji ale neustále přesvědčuje, že by si tu krásu zamilovanosti měli užít právě
proto, že oba dobře vědí, jak málo času jim zbývá.
Lalečka, autor: Amira Keidar
Román izraelské autorky, napsaný podle skutečného příběhu
židovské holčičky, ukrývané po celou dobu války dvěma statečnými ženami. Píše se rok 1941, válka je v plném proudu
a v židovském ghettu se narodí malá holčička Ráchel. Její
rodiče Jacob a Zippa jí přezdívají Lalečka a udělali by cokoli,
aby ji zachránili.
Magická chvíle, autor: Nora Roberts
Ryan Swanová je dcerou úspěšného podnikatele v oblasti
zábavního průmyslu a v agentuře svého otce se stará o smlouvy
s umělci. Teď však má před sebou příležitost stát se producentkou prvního televizního vystoupení slavného eskamotéra
a iluzionisty Pierce Atkinse. Záhadný a tajemný kouzelník
Pierce okouzlí nejen publikum, ale i Ryan. Ta si však není
jistá, jestli jeho láska je natolik skutečná, aby vydržela na celý
život, nebo je to také jen iluze, která nakonec zmizí.
Sekta, autor: Mariette Lindstein
Sofia Baumanová právě úspěšně absolvovala univerzitu. Z čiré
zvědavosti se zúčastní přednášky o New Age hnutí s názvem
ViaTerra. Jeho duchovní poselství ji zaujme, ještě víc ji však
přitahuje vůdce hnutí Franz Oswald. Hnutí sídlí na ostrově
u švédského západního pobřeží. Sofia dostane při návštěvě
rozlehlého panství nabídku, aby tu zůstala a pracovala. Pobyt
na romantickém venkovském stavení se změní v noční můru
a Sofia začíná tušit, že se nechala vtáhnout do spárů sekty.
Cesta zpět k normálnímu životu se pomalu stává nedostižnou
fatou morgánou.
Žena, která věděla příliš mnoho, autor: M. Campbell
Mrazivý psychothriller. Connorova manželka Nina, kterou
si vzal pro peníze, spáchala sebevraždu a on nyní může být
šťastný se svou skutečnou láskou Tabithou. Jenomže Tabitha
náhle zjistí, že na smrti Niny možná bylo něco podezřelého
a začíná se bát...

Deskové hry v Městské knihovně!
V Městské knihovně si krom knih a časopisů můžete zapůjčit
také deskové hry! Vybrat si můžete přímo v knihovně nebo
v online katalogu, který naleznete na stránkám www.kulturamimon.cz

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

COHISTORIE
VÁS
RŮZNÉ
ZAJÍMÁ
HISTORIE
Mimoň ve sčítání lidu 1921
27. března 1921 začalo první sčítání lidu v samostatném státě.
Vláda republiky si od něj hodně slibovala. Tehdy vypluly na
povrch hlavně problémy národnostní.
Kolik je Čechů a kolik Němců a jak jsou přesně teritoriálně
rozloženi. Poslední sčítání lidu v roce 1910 totiž v této otázce
přineslo hodně zkreslení. Pokud Čech dobře vládl německým
jazykem, hrozilo, že sčítací komisař ho zapíše k německé
národnosti.
Tentokrát lidé svou národnost deklarovali, takže se poměr
čísel značně změnil.
Mimoň zaznamenala 5 610 obyvatel, z toho 4 950 Němců
a 547 Čechů. Zajímavý je podíl cizinců, tj. převážně Říšských
Němců, případně lidí se státní příslušností rakouskou. Bylo
jich 103. Jen dva občané se hlásili k židovské národnosti.
Emancipace židovského obyvatelstva již natolik pokročila,
že se Židé prohlašovali jako Němci, ve vnitrozemí jako Češi.
Národnostní problematika byla sice důležitá, nicméně pro
budoucí fungování státu hrála důležitou roli otázka sociální.
Ze sčítání bylo možné konstatovat, že Mimoň byla městem
s naprostou převahou dělníků, mezi nimiž byl také značný
počet dělníků odborných, mistrů a specialistů. Sčítání také
potvrdilo, že tak jako ve většině měst i obcí, byl deficit populace
způsobený válkou. Začal se pomalu vyrovnávat. Rodilo se
více chlapců než děvčat.
Ladislav Smejkal

Zhodnocení činnosti Spolku historie
Mimoňska v roce 2020
Do měsíce března jsme se setkávali v Klubovně seniorů, na
pravidelných schůzkách, kde jsme připravovali nejenom pro
členy, ale pro všechny zájemce zajímavé akce a tradiční setkání.
Bohužel, omezení kvůli onemocnění Covid 19 nám naše akce
neumožnily uskutečnit. Oblíbený velikonoční a vánoční
výstup na věž mimoňského kostela byl zcela zrušen. Velikonoční vycházka po Mimoni byla přeložena a uskutečnila se
až v letní červnový den. Výjezd za hranice města do Stráže
pod Ralskem proběhl v omezeném počtu, stejně jako výjezd
do zaniklých obcí, ten byl v loňském roce bohužel jen jeden.
Každoroční svolání Valné hromady bylo na doporučení představenstva spolku přesunuto na příznivější dobu a pětičlenné
představenstvo bude do té doby ve stejném složení. Představenstvo vzalo na vědomí zprávu o hospodaření za rok 2020
a přijalo návrh akcí na rok 2021. Členský příspěvek 200kč/rok
zůstává.
V pravidelném srpnovém termínu se nám podařilo uskutečnit
Oslavy Horních vsí v Náhlově. Mši v tamní kapličce celebroval
již nový mimoňský p. farář a akce se vydařila.
V měsíci září se uskutečnil odložený Sraz historických kočárků
Podařilo se nám vytvořit rekord v počtu kočárků, který je
zaznamenán v české Knize rekordů.
Děkuji aktivnímu členovi spolku panu Šťastnému, se kterým
jsme na jaře navštívili Domov pro seniory, kde jsme promítali
staré pohlednice Mimoně. S podobnou akcí počítáme i v letošním roce, pokud to okolnosti dovolí. Vydali jsme kalendář
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Mimoně na starých pohlednicích, které pan Šťastný doplnil
svými odbornými popisky. I letos, v roce 2021 se pokusíme
kalendář vydat. Také spolupracujeme s nakladatelem p. Prášilem na knize o Mimoni ve starých pohlednicích. Kniha
měla spatřit světlo světa koncem roku 2020, ale bohužel, ze
známých důvodů bylo vydání opět odsunuto. Na knihu se
těšíme a připravíme její křest. Pan Šťastný společně s paní
místostarostkou Bizoňovou odhalili pamětní desku na
mimoňském nádraží. Podílel se na pamětní desce luteránskému pastorovi Haselbachovi. Také je nápomocen ve vyřešení
nabídky syna Rudolfa Watzkeho, daru obrazů jeho rodičů
městu.
V současné době máme kolem 25 členů a věkový průměr
našich členů je 65 let. Někteří nemají počítač a je obtížné je
informovat o dění spolku, a tak musí vystačit sms zpráva. Je
s podivem, že lidé nemají zájem se „sdružovat“, a přitom na
naše akce, vycházky apod. chodí dokonce i mladší ročníky.
Povinnost pro členy spolku je jen 1x v roce zaplatit členský
příspěvek a zúčastnit se valné hromady. Rádi bychom uvítali
v našich řadách nové aktivní členy, kteří by přišli s novými
nápady, náměty.
Naše schůzky bývají každý první čtvrtek v měsíci od 16 hod.
V současné době se však do odvolání nekonají.
Více zde: https://www.historiemimone.cz/
Lenka Špačková, Spolek historie Mimoňska, předsedkyně

Betlémské světlo 2020
Další ročník Betlémského světla v Ralsku - Náhlově se letos
konal v komorním duchu, jen s několika věrnými, kteří si
přišli do kapličky k hliněnému betlému připálit Betlémské
světlo, které letos přivezli skauti ze Salzburgu.
Mimochodem Salzburg je spjatý s Mimoní prostřednictvím
osoby hraběnky Sophie Hartigové, která byla společně se
svým manželem Karlem Františkem Hartigem posledním
žijícím párem rodu Hartigů na mimoňském zámku, odkud
byli v roce 1947 repatriováni do rakouského Salzburgu, kde
oba svou životní pouť skončili.
Betlémské světlo v Ralsku Náhlově patří k akcím, které mají
v této obci více než 8 let trvající tradici.
Více zde: https://www.historiemimone.cz/

Lenka Špačková, Spolek historie Mimoňska, předsedkyně
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Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLEK
ZŠ a MŠ Pod Ralskem
Jak se učí v covidové době?
Za první a druhé třídy jsme rády, že se děti mohou učit ve
školním prostředí. Chyběla jim výuka z jara a teď i na podzim.
Žáci mají pravidelný školní režim. Zároveň se snažíme neustále opakovat a jít v učivu dopředu. Ve škole nad jídelnou jsou
pouze prvňáci a v budově Luční jsou zase jenom druháci.
Předcházíme tak obavám z míchání čtyř homogenních skupin.
Učení probíhá standardně za přísných hygienických opatření.
(Mytí, dezinfikování rukou a rouška na ústech, apod.) Žáci
se těší na své spolužáky i na komunikaci mezi sebou. Během
hodin tělesné výchovy chodíme ven, sbíráme ušlé kilometry,
stavíme bunkry a hrajeme pohybové hry. V těchto dnech,
kdy napadlo trochu sněhu, si žáci užívají zimních radovánek.
Oproti výuce v distanční formě, kdy jsme denně řešily technické potíže s připojením, mikrofony a slabým signálem,
máme příležitost okamžité kontroly zvládání a porozumění
učiva. Přínosem pro žáky v domácím učení byla možnost si
kdykoliv projít různé kvízy, buď vytvořené vyučujícím nebo
z webových stránek. Velkou výhodou je také osobní kontakt
s žáky, který nikdy nenahradí žádný virtuální svět
Mgr. Libuše Pittnerová, Mgr. Jaroslava Foubíková

Poděkování za poskytnuté dotace v roce 2020
Vážení, rád bych touto cestou poděkoval městu Mimoň za
poskytnuté dotace v roce 2020.
Prvním dotačním titulem bylo Poznávání přírody, její fauny
a flory. Také letos jsme se podívali do Lysé nad Labem na
výstavu Natura Viva. Sice tato výstava byla, z důvodu pandemie, přeložena na letní termín, ale i tak nám to vyšlo.
Další plánované výlety za poznáním, bohužel, nebylo možné
uskutečnit kvůli druhé vlně Covid-19.
Druhým čerpaným dotačním titulem byl Myslivecký kroužek
Koloušci. Na fungování kroužku se pandemie podepsala velkou měrou. Vzhledem k tomu, že se scházíme v Základní
škole Pod Ralskem, která byla následně uzavřena, moc schůzek
jsme nestihli.
Finanční prostředky posloužily hlavně k nákupu učebních
pomůcek a materiálního vybavení pro provoz kroužku.
Doufám, že se situace brzy vrátí do normálu a děti se opět
budou moci scházet, dozvídat se nové věci o myslivosti a podívat se společně do přírody.
Ještě jednou tedy děkuji a přeji všem pevné zdraví.

Tři králové
6. 1. slavili svátek Kašpar, Melichar a Baltazar. Tito tři králové
se přišli poklonit Ježíškovi a donesli mu vzácné dary. My v 1.B
jsme si dnešní den udělali projektový. V každé hodině jsme
plnili úkoly, které byly spojeny s tímto dnem. Skládali jsme
puzzle, počítali příklady se skrytým obrázkem, poslouchali
vyprávění o těchto mudrcích, koledy o nich... A při výtvarné
výchově jsme tvořili loutky a hráli divadlo o těchto mudrcích.
Každý žák si také vyrobil svou korunu a zvolil si mudrce, kterého bude tento den ztvárňovat. Největší zájem byl o Baltazara.
Moc jsme si to užili.

Jiří Punčochář

Jaký byl rok 2020 v MŠ Eliášova

Mgr. Jana Beranová
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Není to tak dávno, co naše mateřská škola prošla rozsáhlou
rekonstrukcí. Byla náročná pro všechny zúčastněné strany. O to
více jsme se těšili, hlavně děti, až si nové prostory začneme užívat.
Sotva se dokončily drobné úpravy, vybalily se poslední krabice,
vyzdobila školka, přišel březen, jarní prázdniny a s nimi covid
19. Vir, který se už šířil po celém světě. Postupně se začaly
zavírat školy, služby, provozy a nakonec i školy mateřské.
Vláda vyhlásila nouzový stav.
Některé mateřské školy však musely zůstat otevřené pro děti
zaměstnanců nezbytných pro chod státu. Rozhodnutím zřizovatele a ředitele ZŠ a MŠ Pod Ralskem byla naše MŠ z tohoto
důvodu v provozu. Z počátku jsme k tomuto rozhodnutí přistupovali se smíšenými pocity. Báli jsme se jako všichni ostatní.
Postupně jsme situaci přehodnotili a brali jsme to jako pomoc
těm, kteří pomáhají. Chránili jsme se rouškami, pro děti byly
po celý den také povinné. Zvýšila se hygiena, vše se dezinfikovalo, jiná opatření nebyla.
Podpořit nás přišli i zástupci města. Zásobili nás rouškami,
dezinfekcí, děti dostaly sladkosti i televize přišla natočit tuto
nelehkou situaci.
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Pedagogové se u dětí střídali. Někteří zůstali doma s dětmi
na distanční výuce, přesto také pomáhali. Šily se roušky,
doplňovaly se třídní a školní vzdělávací programy. Dezinfikovaly se hračky, uklidili jsme po rekonstrukci celou zahradu.
O provoz se staraly paní uklízečky a kuchařky, pomoci přišly
i ze ZŠ. I když dětí nechodilo hodně, rodiče tuto službu velmi
uvítali.
Byla to doba, kterou jsme ještě nezažili, nikdo z nás nevěděl,
co bude dál. Přesto pocit, že jsme pomohli, byl příjemný.
V květnu po dohodě se zřizovatelem se provoz částečně rozšířil, ale pouze na dvě třídy s kapacitou 10 dětí. Opět tuto
službu mohli využívat pracující rodiče za stanovených podmínek.
Neuskutečnil se zápis do základní ani mateřské školy, vše
probíhalo pouze elektronickou cestou.
V červnu se opatření pomalu rozvolňovala, kapacita se navýšila, některé děti ale i nadále zůstávaly doma. Při příchodu
museli rodiče předávat čestná prohlášení.
Rozloučení s mateřskou školou se uskutečnilo netradiční formou. Přítomnost rodičů nebyla dovolená, vládní opatření
stále platila. Děti nepřišly o šerpování ani dárky, které jim na
rozloučenou paní učitelky připravují. Navštěvovaly po dohodě
s rodiči děti individuálně doma nebo byly pozvané do školky.
V červenci jsme již fungovali v prázdninovém režimu i pro
MŠ Mírová. Prázdniny jsme si všichni užili a těšili se na lepší
časy v novém školním roce.
V září nastoupila většina dětí, provoz probíhal ve standartním
režimu. Postupně však z ministerstva školství i zdravotnictví
opět začaly přicházet manuály, opatření, nařízení, kterými
jsme se museli všichni řídit. Mateřských škol se týkala pouze
zvýšená hygiena, děti a pedagogové nemuseli nosit roušky.
Kulturní, sportovní a akce pro rodiče byly i nadále zrušené.
Přišel další nouzový stav, ale mateřských škol se netýkal.
Mohli jsme cvičit, zpívat, kulturní a sportovní akce jsme si
zajišťovali sami ve školce nebo v přírodě. Ani o vánoční besídky rodiče nepřišli. Paní učitelky jim vše nahrály, aby rodiče
viděli radost dětí z dárků, které jim obstarali. Dárky dětem
věnovalo také město Mimoň z projektu „Srdce v dlani“. Všem
patří velké poděkování. Bylo to dojemné, kolik dárků se sešlo.
Rádi bychom všem rodičům poděkovali za ochotu, vstřícnost
a spolupráci po celý rok, který pro nikoho z nás nebyl snadný.
Hodně zdraví a lepší příští rok 2021.

Za kolektiv zaměstnanců MŠ

ZŠ a MŠ Mírová
Zprávičky z MŠ Letná a MŠ Komenského
Dramatizací příběhu o příchodu Tří králů se i ve školce uzavřel
vánoční čas. Zmizely vánoční stromky, ozdoby i dekorace
a nahradily je sněhové vločky, kreslené rukavice, krmítka
s ptáčky. Děti si popovídaly o zimních olympijských hrách,
zahrály nejoblíbenější pohádky a namáhaly si hlavinky, proč
některá voda zamrzá a některá ne (to se nejlépe předvede při
procházce k řece a rybníku).
Únor začíná jarními prázdninami a předpověď počasí slibuje
sněhovou nadílku. Ideální čas na stavění sněhuláků, koulovačky a bobování u školky. To sice není přímo součástí školních osnov, ale procvičí koordinaci rukou, vzájemnou
komunikaci i postřeh. Paní učitelky nezapomínají u všech
činností opakovat pravidla bezpečnosti, zdůrazňovat péči
o zdraví a dohlížet na převlečení všech mokrých věcí. Proto
je důležité, aby teď měly děti ve školce dostatek náhradního
suchého oblečení.
Tematicky je únor bohatý na různé tradice a svátky. Začíná
Hromnicemi, které budou zmíněny v bloku Den a noc. Následuje okrajově sv. Valentýn (holčičky potěší, když se naučí
kreslit hezká srdíčka) a končí vesele – vysvětlením tradice
masopustu, výrobou masek do veselého průvodu a následným
třídním karnevalem s diskotékou.

Kolektivy MŠ
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Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLEK
Prosinec na gymnáziu
Organizace výuky
I prosincová výuka dostála jistých změn. PES byl opět moc
hodný a povolil nám povolat zpět i žáky kvinty, sexty a septimy.
Stejně jako žáci nižšího stupně (u kterých se výuka od listopadu nezměnila) se i žáci vyššího stupně střídali po týdnech.
Alespoň trochu si zase přičichli k prostředí školy a život se
skoro vrátil do starých kolejí. Skoro.
Co se může zdát jako velká výhoda s sebou ovšem nese mnoho
starostí navíc. Pravidla, která musela být dodržována, byla
dost přísná. Desinfekce tekla proudem, roušky všude. Žáci
zůstávali ve své kmenové třídě, jen výjimečně se přesunuli
do specializovaných učeben, které po jejich odchodu musely
být řádné vydesinfikovány. Některé hodiny končily o něco
dříve, aby bylo zajištěno, že se žáci různých tříd nebudou potkávat ve školní jídelně. I o přestávkách zůstávali všichni ve
svých třídách, samozřejmě mimo cest nezbytných. Takováto
pravidla platila nejspíše na všech školách a vím, že jejich
dodržování nebylo snadné. Přesto se to podařilo. Jak to asi
bude fungovat dál? Vydrží nám toto nařízení alespoň jeden
měsíc?
Typický prosinec?
Korona řádí všude, půlka školy je doma, sníh nikde, tohle
přece nemohl být normální prosinec. A přece, tedy alespoň
trochu. Ve vestibulu školy září ozdobený vánoční stromeček
(darovaný VLS), paní uklízečky našly dokonce čas na vánoční
výzdobu.

Dokonce i Mikuláš přišel a byl s ním i anděl a čert. Snad v nich
někteří menší žáci nepoznali pracovníky naší školy, kteří se
za ně letos výjimečně převlékli (tradičně to jsou žáci vyššího
stupně gymnázia, kteří ovšem tento rok nemohli vstupovat
do jiných tříd než do své vlastní).
Bohužel tento rok nebylo možné zorganizovat všemi oblíbenou Vánoční akademii. Tato akce má na našem gymnáziu již
mnohaletou tradici a koná se každoročně poslední den školy
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před vánočními prázdninami v Domě kultury Ralsko. Pořádající třídou je vždy třída kvarta, ostatní třídy sehrají scénky
na dané téma a nejen třídy, ale i učitelé.

Přece jen se něco děje
I přes mnoho opatření, která znemožňují pořádání akcí se
podařilo nějaké zorganizovat alespoň online.
Koncem srpna byl vyhlášen tradiční mezinárodní projekt
Záložka do knihy spojuje školy. Letošní téma znělo: „Radost
ze čtení ukrytá ve verších básní nebo v próze“ Cílem bylo
navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními
školami a osmiletými gymnázii a podpora čtenářství prostřednictvím výměny záložek do knih. Organizátorem akce
je Centrum dětského čtenářství při Knihovně Jiřího Mahena
v Brně. Jako partnerská škola nám bylo vybráno Gymnázium
Ivana Kraska v Rimavské Sobotě. Na podzim postihlo nás
i slovenské přátele přerušení prezenční výuky, přesto jsme
těsně před Vánoci stihli záložky vyrobit. Do práce se zapojily
dvě třídy – prima a sekunda (pod vedením kolegyň Vlaďky
Vastlové a Jaroslavy Krejčové; vyučující ČJ v primě, paní kolegyně Černá, s primou vše probrala na hodinách literatury
a děti připravily k záložkám i průvodní dopisy s krátkou informací o naší škole). Slovenská strana byla rychlejší – před
Vánoci dorazil balíček se záložkami (velice pěknými, originálními, vytvořenými nikoli z papíru, nýbrž z textilního materiálu). Naše záložky (klasické malované, některé s připojeným
citátem z oblíbené knihy) jsou ve stádiu laminování a příští
týden vyrazí poštou na Slovensko.

I na naší škole proběhla akce Minisčítání 2020. Minisčítání
je zábavně-vzdělávací akce Českého statistického úřadu. Žáci
ve věku 9 až 15 let si během ní osvojí základní principy sběru,
zpracování a využívání statistických dat. Akce se zúčastnili
žáci nižšího stupně gymnázia.
Mgr. Jaroslav Balcar
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Tip na výlet
Rozhledna Děčínský Sněžník
Rozhledna Děčínský Sněžník patří k těm nejkrásnějším a nejstarším rozhlednám v Česku. Naleznete ji v oblasti Tisá, ve
stejnojmenné obci Sněžník, na nejvyšší stolové hoře v České
republice. Leží v nadmořské výšce 723 metrů a na vrchol vede
celkem 153 schodů. Na vrcholu je plošina s romantickým
cimbuřím a je z ní monumentální kruhový výhled do kraje.
Z rozhledny uvidíte celé České Švýcarsko, Jedlovou, Ještěd,
Milešovku i Drážďany. Nechybí zde ani litinové tabule popisující výhled včetně kilometrové vzdálenosti. Není divu, že
se na tuto krásu přišel podívat i sám císař Josef II., který tuto
stolovou horu navštívil roku 1779.

Kamenná rozhledna z roku 1864 původně vznikla jako jeden
ze základních bodů trigonometrické sítě, na které se dohodly
Rakousko, Sasko a Prusko. Majitel děčínského panství hrabě
František Antonín Thun tehdy vyšel zeměměřičům vstříc
velkoryse. Místo obvyklé stavby dřevěné vyměřovací věže
povolal z Drážďan významného saského architekta Karla
Moritze Haenela, který navrhl 33 metrů vysokou kamennou
věž v tehdy módním Alžbětinském slohu. Rozhledna svým
tvarem připomíná hradní věž a zdobí ji řada pseudogotických
prvků.
Prvními uživateli byli skutečně nejprve zeměměřiči a rozhledna sloužila pouze pro geografické měření. Spolupráci
však narušila prusko-rakouská válka. Věž však již od počátku
přitahovala výletníky, kteří si mohli za mírný poplatek užívat
krásných dalekých výhledů. K rozhledně záhy přibyl i malý
hostinec a zájem o ni narůstal. V roce 1936 byl na rozhledně
poprvé v Čechách zachycen televizní signál, jednalo se o záběry Olympijských her v Berlíně.
Od 70. let minulého století rozhledna chátrala, a nakonec
byla uzavřená. V roce 1992 prošla celkovou rekonstrukcí.
Podařilo se ji zpevnit pomocí ocelových obvodových spon
uvnitř zdí, takže si rozhledna uchovala svou původní podobu
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až do dnešních dnů a je chráněná jako technická památka.
Ve věži je 73 kamenných schodů, točitých proti směru hodinových ručiček, vedoucích do prvního patra, z něhož se dříve
mohlo na čtyři balkónky, které jsou dnes nepřístupné. Následuje dalších 41 schodů stejného typu a nakonec 38 železných
schodů. Poslední mocný schod na ochoz výstup uzavírá.
U rozhledny se nachází bufet, horská chata a malé jezírko.
Přilehlá restaurace je napodobeninou původního objektu
z roku 1865. Vrchol hory je z několika směrů přístupný turistickými značenými cestami.
Na rozhlednu vede červená turistická značka z Děčína (10
km) nebo zelená značka z Jílového (4,5 km), odtud vede silnice
do obce Sněžník, kde se napojíte na červenou značku a budete
pokračovat přímo k věži (2 km). Na vrchol mají motorová
vozidla zákaz vjezdu. Z Tisé vede na vrchol cyklistická trasa.
Na okraji Děčínského Sněžníku můžete navštívit také Drážďanskou vyhlídku a švédský hřbitov z doby třicetileté války.
Na východním okraji hory, nad turistickou stezkou, se nachází
skalní ostroh Koňská hlava, za kterého je pěkný výhled na
saské stolové hory a pevnost Königstein.

Děčínský Sněžník je výchozím místem několika turistických,
cyklistických i běžkařských tras. Z jeho vrcholu vede asi 20 km
dlouhá naučná stezka „Zapomenuté pohraničí“ s 19 informačními tabulemi, a díky které lze celou stolovou horu obejít
a užít si nádherných výhledů do všech stran. Naučná stezka
vede zalesněným územím s pískovcovými městy, která se rozkládají v CHKO Labské pískovce.
Rozhledna je přístupná po celý rok, včetně víkendů a svátků.
Pouze za nepříznivého počasí je uzavřena.
Víte, že tomuto místu se také říká Větrné lázně? Je to díky
termickým proudům okolo hory, které se mísí s proudy vzduchu až od Severního moře. Místo je oblíbené jak v létě, tak
i v zimním období. Vydejte se na Sněžník a pochopíte proč.
Nejen pro nádherné výhledy do okolí, ale také uděláte něco
pro své zdraví.

Zdroj: www.na-rozhledny.cz, www.kudyznudy.cz
Únor 2021
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dTest: Pozor na výjimky z práva
na vrácení zboží e-shopu do 14 dnů
Spotřebitelé většinou dobře vědí, že při nákupu v internetovém
obchodě mohou odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí
zboží. Z každého pravidla však existují výjimky a nejinak je
tomu i při odstupování od smlouvy uzavřené na dálku. Lístky
na koncert, rodinnou fotoknihu ani záclony ušité na míru už
e-shopu nevrátíte. A jak je to v případě služeb objednaných
přes internet?
Zákon říká, že každý spotřebitel může v 14denní lhůtě bez
udání důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku nebo
mimo obchodní prostory. Zároveň ale vyjmenovává několik
typových situací, kdy od smlouvy odstoupit nelze.
„Odstoupit nemůžete například od smlouvy na dodávku
zboží upraveného na míru nebo pokud se jedná o zboží prodávané v uzavřeném či zataveném obalu, které jste z tohoto
obalu vyňali a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
Je tomu tak jednoduše proto, že věci jako dioptrické brýle
vyrobené na předpis či rozbalený zubní kartáček jsou znovu
neprodejné,“ vysvětluje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest. Zákon tak v odůvodněných
případech poskytuje ochranu podnikatelům před lehkovážnými zákazníky, kteří si svůj nákup předem dobře nerozmyslí. Stejné pravidlo platí i pro produkty, které podléhají
rychlé zkáze, jako jsou některé druhy potraviny či řezané
květiny.
Někdy je ovšem pro právníky situace zapeklitá. Zákon totiž
nemůže pamatovat na všechno a lze se tak setkat se situacemi,
kdy je právo na odstoupení od smlouvy diskutabilní. Existují
například různé názory na to, zda je možné vrátit rozbalená
sluchátka s vyměnitelnými špunty nebo koberec, u nějž si
sami zvolíte metráž. V prvním případě je nutné dobře posoudit, zda obal výrobku plní určitou hygienickou funkci a zda
je možné zboží uvést do prodeje schopného stavu. U druhého
případu lze vycházet z toho, zda je zboží ve zcela stejném provedení nabízeno i ostatním zákazníkům. Pokud pouze mechanicky vybíráte z nabídky obchodníka, aniž by vám byl dán
prostor pro zohlednění individuálních potřeb, nejedná se
o úpravu na míru.
Vrátit není možné ani CD a DVD s hudbou, filmy nebo počítačovým sofwarem, je-li porušen jejich původní obal. Důvodem tentokrát není neprodejnost, ale ochrana autorských
práv. „Je pochopitelné, že ani noviny, které už jste si přečetli,
nemůžete e-shopu poslat zpátky. Pozor si dejte také při nakupování vstupenek na různé kulturní akce nebo při závazné
rezervaci ubytování. Ani v těchto případech není obchodník
povinen akceptovat vaše odstoupení od smlouvy,“ uvádí Eduarda Hekšová.
Trochu jinak je tomu v případě služeb. Objednáte-li je telefonicky, přes internet nebo mimo obvyklé obchodní prostory,
neměl by vám je obchodník začít poskytovat dříve, než uplyne
zákonná 14denní lhůta pro odstoupení od smlouvy. Pokud
by to bez vašeho výslovného souhlasu udělal, měli byste právo
odstoupit od smlouvy a žádat vrácení plné ceny i tehdy, pokud
by objednaná služba byla již kompletně poskytnuta. Vyslovením souhlasu se započetím poskytování služeb před uplynutím 14denní lhůty se naopak sami předem zříkáte práva
od smlouvy odstoupit.
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„To, že nemáte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu,
ale neznamená, že nemůžete reklamovat. Pokud zakoupené
zboží nebo poskytnutá služba neodpovídají vašim požadavkům, můžete uplatňovat práva z vadného plnění,“ uzavírá
Eduarda Hekšová.
Lucie Korbeliusová, media@dtest.cz, tel.: +420 604 556 874

Davy turistů mohou na horách třídit
odpady do speciálních třikošů
České a moravské hory v posledních týdnech zaplavily davy
návštěvníků a turistů. Bohužel například v Krkonoších a Beskydech po některých zůstává velké množství odpadu odhozené mimo kontejnery a koše. To i přesto, že lidé mohou
v mnoha horských střediscích odpady nově třídit do speciálních třikošů přistavených u parkovišť, výchozích míst na
túry nebo u výdejních okének.
Sedm desítek designových „třikošů“ doplnilo v horských
resortech od loňského roku síť tradičních velkých barevných
kontejnerů na třídění odpadů. Menší speciální koše na plasty,
papír a směsný odpad jsou díky projektu společnosti EKOKOM s názvem Třídíme na sněhu umístěny přesně tam, kde
vzniká odpad z obalů, ale kam se zároveň nedostanou těžká
svozová auta. Tříděný odpad z třikošů je tak svážen ve spolupráci s lyžařskými areály například skútry nebo rolbami.
Třikoše mají samy o sobě motivovat ke třídění odpadů, protože
jsou téměř celé včetně výplňových pytlů vyrobeny z recyklovaných plastů. Jejich patentovaná konstrukce je navíc vyrobena tak, aby odolala náročným zimním horským
klimatickým podmínkám. Před uvedením do provozu byly
pilotně testovány například na krkonošské Černé hoře nebo
na hoře Slamník v resortu Dolní Morava. V současnosti
mohou návštěvníci využívat třikoše kromě Krkonoš a Králického Sněžníku také v Krušných horách, Orlických horách,
Jeseníkách, Beskydech, Javornících, ale také v Novém Městě
na Moravě.
Ředitel komunikace Autorizované obalové společnosti EKOKOM si chování zodpovědných třídících návštěvníků hor
zatím pochvaluje: „Přestože síť třikošů v českých a moravských
horách stále ještě rozšiřujeme, od uvedení do provozu již do
nich lidé vytřídili přes dvacetdva tun plastů a papíru. Očekáváme však ještě větší zájem, protože jakmile to epidemiologická situace dovolí, podpoříme třídění v zimních areálech
promo akcemi a brožurkami v infocentrech a pokladnách.
Zájemci již nyní najdou informace o třídění na horách na
Facebooku, Instagramu a webu tridimenasnehu.cz.“
Lucie Müllerová, tisková mluvčí EKO-KOM

Foto: Třikoše, Autor: Třídíme na sněhu
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Problém jménem home offfice
Práce z domova si v posledních letech získala docela velkou popularitu. Mnoho
firem nabízelo tuto možnost jako jeden
ze svých benefitů. Pandemie koronaviru,
ale donutila spoustu zaměstnavatelů izaměstnanců vůbec poprvé
přistoupit k tomuto druhu práce. Zaměstnanci tak neměli na
výběr, aať jim to vyhovovalo nebo ne, museli se přizpůsobit. Práce
na home office ale zdaleka není pro každého. Pro akční a náročné
lidi, kteří potřebují sociální kontakt a kolektiv lidí kolem sebe,
bude práce tohoto druhu nevyhovující. Bude to náročné i pro
rodiče, zvlášť v téhle době, kdy jsou spolu s nimi doma ijejich děti.
Skloubit tak rodinný i pracovní život, vyžaduje mnohem větší
úsilí než kdy jindy. Je na nás vyvíjen velký tlak ze všech stran, jsme
ve stresu, máme kolem sebe spoustu rušivých vlivů, přesto všechno
se snažíme dobře avčas odvést svou práci, ale zároveň nezanedbávat
své rodinné a partnerské povinnosti.
Někdo to zvládá lépe, někdo hůř. Neblahé dopady to v tomto případě může mít nejen na naši psychickou stránku, ale i na naše
fyzické zdraví, např. bolesti hlavy, žaludku, problémy se spánkem,
atd. Není nic snadného balancovat mezi prací, rodinou, svým
osobním časem a koníčky. Je třeba najít tu vyváženost, nejde to
ale hned, naučit se to je proces, trvající delší dobu a vyžadující
naše umění organizace času.
Jak skloubit home office s rodinným životem
Samotný home office by neměl být synonymem pro práci nonstop,
ale ani by se nemělo jednat o přebíhání od jedné činnosti k druhé.
Při práci z domova je nejdůležitější náš přístup k samotné práci,
který se odvíjí od naší osobnosti, motivace a vůle. Můžeme mít
na jednu stranu pocit, že najednou máme menší kontrolu našeho
šéfa nebo ostatních kolegů, ale na druhou stranu spoustu rušivých
elementů navíc apráci musíme odvést stejně tak kvalitně. Existují
iurčitá pravidla, kterými by se člověk pracující z domova měl řídit.
V první řadě je potřeba mít vyčleněné vhodné pracovní místo, to
by mělo být dobře osvětlené, vyvětrané a měli byste se tam cítit
pohodlně. Také je zapotřebí striktně oddělit pracovní asoukromý
čas. Ustálit si, apak isamozřejmě dodržovat nějaké hranice. Zvlášť
tehdy, když máme doma děti, které neustále vyžadují nějakým
způsobem naší pozornost, a tak se vám může stát, že během důležitého hovoru, nebo v čase, kdy máte nejvíc práce, vás děti vyruší.
Abychom takovým situacím předešli, je dobré nastavit si doma
harmonogram, seznámit rodinu s novými pravidly atrvat na tom,
aby je každý zčlenů dodržoval. Můžete si vyznačit během pracovní
doby určitý signál, dávající najevo, kdy za vámi můžou přijít, akdy
mají počkat např. zavřené aotevřené dveře, nebo nalepený barevný
papírek na vašem notebooku. Neméně důležitá je icelková duševní
hygiena, zdravý životní styl, pravidelný pitný režim a dostatek
kvalitního spánku. I takovéto maličkosti vám můžou pomoci
k lepšímu psychickému zdraví. Snažte se také neskrývat vaše
emoce. Všichni jste ve stejné situaci. Děti nemůžou do školy, vy
nemůžete do práce a nevíte, kdy tento stav skončí. Mezi členy
domácnosti se může objevit i tzv. ponorková nemoc. Vznikají
zbytečné konflikty nebo hádky. Snažte se nevyhrocovat zbytečně
své emoce. Dejte si čas, situaci vstřebejte, promyslete ji, a až poté
přejděte k jejímu řešení. Komunikujte se svými blízkými, naslouchejte jim a nepřenášejte negativní emoce na své děti. Jste jedna
rodina, měli byste táhnout všichni za jeden provaz. Důležité je
izaměřovat se v tomto emočně nabitém období na to hezké. Naučte
se vnímat ty pozitivní maličkosti každého dne, i kdyby to měla
být jedna jediná věc, co vás během toho dne potěšila. Posilujte
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emoce mezi sebou navzájem, nezapomeňte sdílet vzájemně ty
hezké momenty, ale naučte se najít ičas jen sami pro sebe arelaxovat.
To se týká i práce, prokládejte ji relaxem, může to být ve formě
pouhého protažení se, obyčejného dechového cvičení či dobré
kávy. Rad, jak úspěšně zvládnout home office je spousty, ale jelikož
se každý lišíme, je potřeba si vyzkoušet, co z toho nám bude sedět
nejlépe. Pokud pociťujeme, že ani výše zmíněná pravidla nepomáhají, adanou situaci nezvládáme, není žádnou ostudou vyhledat
pomoc odborníka. Je naše odpovědnost hýčkat si svoje duševní
zdraví, uvědomit si, kdy už ta míra překročila pomyslnou mez
a postarat se o sebe.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny
Mojra.cz, www.mojra.cz
(inzerce)

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

Jaroslav NEKOLA

prodej • montáže
instalace • servis
Božíkov 77, 470 02 Česká Lípa
Tel.: 603 5202 006
video.sat1@tiscali.cz • www.antenynekola.cz
Únor 2021
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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
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