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Proč letos koupaliště napuštěno nebude?
Rád bych předešel dalším dotazům ohledně
letošní sezóny na koupališti, a proto stručně
vysvětlím hlavní důvody, proč v letošní sezóně
koupaliště nenapustíme.
Připravovaný projekt na revitalizaci koupaliště
si v první řadě vyžádal zajištění přívodu pitné vody. Předpokládali
jsme využití stávajícího cca 10 let starého vrtu vybudovaného minulým vedením města přímo na koupališti. K našemu velkému překvapení však odebrané vzorky vody vykázaly velké množství
koliformních bakterií (fekálních), které mohou vyvolávat bolesti
hlavy, žaludeční potíže apod. Překročení přípustných limitů více
jak 10x budilo dojem, že jsme odběr neprovedli řádně, a proto jsme
rozbor vody na základě vzorků odebraných přímo z vrtu znovu
zopakovali. Výsledky se bohužel potvrdily a prokázala se i přítomnost
amoniaků. (Kompletní rozbor odebraných vzorků vody jsem připraven na požádání zveřejnit.) Samozřejmě, že jsme si položili otázku,
jak je možné, že předchozí odběry vody z minulých sezón takto alarmující výsledky nevykázaly? Nakonec jsme pochopili.
Zjištěné bakterie nikdo neřešil, protože koupaliště bylo vedeno v reži-

mu ,,vodní plocha“. Nabízí se otázka: Vědělo bývalé vedení města
o,,kvalitě“ odebírané vody z nového vrtu, aproto ponechalo koupališti
pouze statut vodní plochy? Pokud vědělo, proč nevstoupilo v jednání
se státním podnikem Diamo o podmínkách využití vody z ,,jejich“
vrtu, stejně jako tomu bylo v minulosti? Kdyby totiž tento krok
udělalo, třeba by, stejně jako dnes my, zjistilo, že tento 500 m vzdálený
vrt o hloubce 103 metrů a vydatnosti 30 až 50 l/s nám byl do majetku
bezúplatně předán již v roce 1985. My jsme však raději za statisíce
v místě, kde byl v minulosti kravín, budovali nový vrt na splaškovou
vodu a asi věřili, že je jen otázkou množství Sava a modré skalice,
aby se přírodní brčálník změnil ve zdraví bezpečné a oku lahodící
městské koupaliště.
Pozitivní zpráva na závěr. Aktuálně provádíme čištění a karotáž starého vydatného vrtu. Následně bude provedena kontrola vzorků
vody čerpané z turonu, stejně jako vody pro zásobování obyvatel
našeho města. Pak bude ještě třeba zajistit všechna nutná povolení.
Jsem přesvědčen, že nové koupaliště za jednu ,,vypuštěnou“ sezónu
stojí.
Petr Král, starosta města Mimoně
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Výroční zpráva ORM za rok 2020
Odbor rozvoje města Mimoň je zaměřen na přípravu a realizaci akcí stavebního charakteru (investiční výstavba a opravy), přípravu a realizaci veřejných zakázek a přípravu žádostí
o dotace včetně jejich administrace, a to jak z národních zdrojů, tak z evropských fondů. K tomu patří rovněž i dohled nad
realizací těchto investičních akcí po technické stránce. Nově
k nám byl přiřazen mladý pracovník, který je vystudovaným
architektem a jeho zaměření bude zejména na tvorbu nových
architektonických studií a investičních projektů pro město
a také regulace ostatní zástavby ve městě z pohledu urbanismu.
Máme kvalifikované pracovníky a u menších stavebních prací
si dokážeme zajistit odborný dozor svými silami. Postupně
se nám stále více ztěžuje nejenom administrativa při přípravě
stavebních prací, ale novými nařízeními a úpravami zákonů
je nutné zajišťovat autorizované technické dozory a také koordinátory BOZP na všech akcích města. Dochází tak k nárůstu
nepřímých výdajů na realizaci každé akce. Jsme
rozladěni novelou stavebního zákona, která je velmi významná z hlediska povolování staveb, ale přinese mnohé zmatky
vzhledem k plánovaným rušením menších stavebních úřadů,
možná včetně toho našeho. Novela není dosud v platnosti
a je kolem jejího uvedení do praxe stále mnoho nejasností.
Rok 2020 byl pro náš odbor hodně zvláštní, vzhledem k celoročním problémům souvisejících s nouzovým stavem a přetrvávající koronavirovou pandemií, která nám neumožňovala
plnohodnotnou realizaci plánovaných zakázek. Přesto se nám
podařilo realizovat investiční zakázky a opravy v hodnotě
cca 50,3 mil. Kč. Na investicích bylo prostavěno 34,5 mil. Kč,
na opravách 15,8 mil. Kč. O to více jsme pracovali na projektové přípravě nových akcí na další roky.
V roce 2020 bylo také vyhlášeno a uskutečněno celkem 41 výběrových řízení – veřejných zakázek na dodavatele prací.
Komunikace, chodníky a parkoviště
V roce 2020 probíhaly dále rekonstrukce a opravy komunikací
a chodníků ve městě a zároveň příprava dalších akcí na příští
období.

Mezi nejvýznamnější akce určitě patřila rekonstrukce Široké
ulice, oprava Okružní ulice a stavba nového parkoviště na
dolním Sídlišti pod Ralskem. Nově se opravily chodníky v ulicích Eliášova, Luční, Polní, Hvězdovská a Okrouhlická a také
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dlouho připravované schodiště a bezbariérový chodník v ulici
Ve Stráni (nad Družbou). Opravuje se také schodiště v ulici
Vrchlického-Českolipská.
Běžné opravy se snažíme řešit průběžně a pokud to jde, tak
bez větších odkladů.
V přípravě byly dokončeny projekty na další parkoviště na
dolním Sídlišti pod Ralskem, rekonstrukci náměstí 1.máje,
parkoviště na sídlišti U Nemocnice, chodník podél pravého
břehu Ploučnice, chodník v ulici Skřivánčí, a také lávka přes
Panenský potok. Projekčně se dále připravují parkoviště v ulici
Malá, komunikace Mlýnská stezka, rekonstrukce Mírové
ulice, Hvězdovské ulice, Poštovní ulice, chodník u koupaliště
a chodník podél komunikace ve Vranově a komunikace a inženýrské sítě pro bytovou zástavbu v lokalitě u Mitexu.
Bytový fond
Na konci loňského roku byla zrušena Mimoňská
komunální a. s. a majetek byl převeden zpět na město – zejména bytový fond. Po tomto rozhodnutí se zahájila příprava
na zateplení všech těchto domů včetně zajištění dotace. V roce
2020 bylo podáno celkem 31 žádostí o dotaci prostřednictvím
externí společnosti a byla zajištěna projektová dokumentace
všech domů a také potřebná stavební povolení (pokud to
vyžadoval zákon). V roce 2021 pak budou zahájeny práce na
zateplení jednotlivých domů. Svým rozsahem to bude akce
velmi složitá, neboť předpokládaná částka za celou realizaci
se může pohybovat ve výši 250–290 mil. Kč.
Výběrová řízení na dodavatele stavby jsou již vyhlášena a probíhají, následně budou ještě vyhlášena výběrová řízení na technický dozor stavby a koordinátora BOZP, což nám ukládá
příslušný zákon.
Na domech převzatých od zrušené Mimoňské komunální
byly také zahájeny práce na rekonstrukcích a opravách střešních plášťů. Prozatím byly dokončeny domy čp. 561–562,
563–564, 565–566, 567–571. Tyto práce budou pokračovat
na dalších bytových domech a budou koordinovány se zateplením těchto domů.
Ostatní realizované a připravované akce
Kromě komunikací a bytového fondu jsme připravovali a realizovali i ostatní akce.
Jednou z největších akcí svým rozsahem a zejména složitostí
byly práce na stavebních úpravách související s požárním
zabezpečením domova důchodců a k tomu i rekonstrukce
vytápění celého objektu. Tyto práce byly velmi složitě koordinované, neboť probíhaly za plného provozu domova, aby
nebyl chod domova přerušený, a navíc ve ztížených podmínkách souvisejících s nařízeními ke koronavirové pandemii.
V domově pro seniory byly také provedeny stavební úpravy
na odstranění vlhkosti v suterénních prostorách skladu potravin.
Dokončili jsme také rekonstrukci regulace vytápění v ZŠ
Mírová, která by měla zajistit regulaci vytápění školy tak, aby
ve všech prostorách bylo vytápěno rovnoměrně.
Zahájily se projektové práce na rozsáhlou rekonstrukci areálu
koupaliště, bylo rozhodnuto o technologii čištění vody, zajištění vhodného zdroje vody a velikosti bazénů. V roce 2021
by měla být dokončena technická příprava včetně všech povolení a koncem roku pak vlastní stavba koupaliště.
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Dalším pokračováním je příprava projektu (jeho aktualizace)
úpravy Zámecké tůně, aby se tak dokončil další prostor celého
parku, jeho severozápadní část.
Byly zahájeny také přípravné a projektové práce na cyklostezce Panenský potok, části, která se týká Mimoně, a to úseku
od autobusového nádraží směrem do Pertoltic.
V roce 2020 byly dokončeny veškeré úpravy objektu čp. 181
v Malé ulici, kdy v rámci projektu „Bezbariérovost úřadu“
byl vestavěn výtah, předělány prostory WC pro invalidy, byla
vybudována nová zasedací místnost pro zastupitele a došlo
pak k přestěhování dvou odborů (finanční a správa majetku)
do těchto prostor. Zároveň se zahájila rekonstrukce dvora
MěÚ, výměnou nezpevněného povrchu za dlažbu.
Dokončila se projektová příprava rekonstrukce lávky přes
Panenský potok, která je ve špatném stavu, včetně zajištění
stavebního povolení.
Veřejností velmi sledovanou akcí je také studie úpravy náměstí
a zejména zástavba západní části náměstí - projektanti již obě
studie dokončili. V případě studie zástavby západní strany
náměstí bylo osloveno více projektantů a sešlo se nám tak 5
různých návrhů. Tyto návrhy byly předloženy veřejnosti prostřednictvím ankety ke shlédnutí a bylo možno poslat jednotlivým návrhům svoje hlasy. V anketě zvítězil návrh
Ing. arch. Poubové, který dostal hlasů nejvíce. V současné
době se rozhoduje v kulturní komisi a ve vedení města, který
projekt bude nakonec realizován, ale s největší pravděpodobností to bude projekt vybraný v anketě veřejností. V rámci
péče o památky byla dokončena další část opravy zámecké
zdi, a to v místě u bývalého letního kina a u Družby. U této

části zámecké zdi (nad ní) byl také vybudován mlatový chodník pro pěší.
V rámci výstavby nového hřbitova byla zahájena první etapa,
a to vybudováním nových páteřních sítí – elektrika a voda.
Vybudovali jsme také nové dětské hřiště na dolním Sídlišti
pod Ralskem.
Dotace za rok 2020
V roce 2020 byla konečně dokončena složitá administrativa
dotace ze Státního fondu životního prostředí a město obdrželo
dotaci ve výši 4. 973. 648,- Kč.
Zatím neúspěšně jsme žádali o dotaci na rekonstrukci školního hřiště u ZŠ Mírová z MMR, budeme však dále hledat
možnost financování z jiných dotačních zdrojů.
Podali jsme také žádost o dotaci na rekonstrukci schodiště
a bezbariérový chodník v ulici Ve Stráni, nemáme však zatím
zprávu od poskytovatele dotace - SZIF.
Závěr:
V roce 2020 jsme se i nadále potýkali se spoustou menších
i větších problémů, ať už při přípravě projektů nebo při vlastní
realizaci, snažili jsme se vždy vše konstruktivně řešit, aby
výsledek byl v pořádku a ku prospěchu věci. Problémy způsobené pandemickou situací u nás i ve světě nás donutily,
společně s vedením města, upravit některé plány s investicemi
a částečně je omezit. Věříme, že v dalším období se budeme
moci již plně soustředit na plánované akce a dál město rozvíjet.

Přehled realizovaných investičních akcí:
(údaje v tis. Kč)
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Rok pod tlakem pandemie
Na přelomu ledna a února 2020 jsem si ještě bláhově myslela,
že se nás pandemie COVID-19 netýká. A že se mýlím, jsem
zjistila záhy. Již rok žijeme v opatřeních v důsledku pandemie
COVID-19. Ráda bych těmito řádky alespoň stručně shrnula,
co nás, Sociální služby města Mimoň, za ten rok potkalo.
Pokud jsme v první vlně pandemie žili v našich službách
v obavách z nákazy, strachu o zdraví našich klientů ale i nás
samotných, jak popsat pocity z druhé vlny, která přišla na
podzim? Podzim a zima roku 2020 nás jasně postavila pevně
na nohy a ukázala, že pokud je třeba, držíme za jeden provaz,
umíme se nákaze postavit čelem, a i přes veškerá omezení
i nadále poskytovat kvalitní sociální a zdravotní služby. Nákaza se u nás v pobytové službě, v Domově pro seniory, objevila
v listopadu a nejhůře zasáhla naši službu v prosinci, před
svátky. V době, kdy každý z nás chce být nejvíce s rodinou,
v objetí se svými blízkými, šlo vše stranou a všichni z nás
mysleli jen na to, jak zabránit šíření nákazy po Domově, jak
poskytnout pomoc nakaženým a klientům v izolaci. Při zjištění
pozitivních výsledků u našich obyvatel (po návratů z nemocnic) jsme doslova „v cuku letu“ vytvořili tzv. covid jednotku,
oddělení, které bylo téměř hermeticky uzavřeno a byl vytvořen
stálý personál, který se o nakažené a klienty v nařízené karanténě staral. Opatření se ale týkala celého personálu Domova.
Strava byla podávána na jednorázovém nádobí, pradleny
musely s ošacením nakažených manipulovat zvlášť opatrně,
nemohli jsme dělat žádné aktivity, klienti se nesměli scházet
a společně se stravovat. Chyběl nám personál a museli jsme
rušit dovolené. Naše výzva o pomoc dobrovolníků byla naštěstí vyslyšena a my si každé pomoci velmi ceníme. Všichni jsme
tu byli pro naše klienty a byli odhodláni v péči nepolevit.
V týdnu mezi svátky jsme ale mohli opatření uvolnit, a tak
jsme se všemi možnostmi snažili pobyt obyvatel co nejvíce
zpříjemnit, aby Domov byl opravdu domovem. Bohužel,
svou daň si onemocnění COVID-19 vybralo záhy. Postupně
nám velká spousta klientů odešlo tam, odkud není návratu
a nám je po nich velmi smutno. Život v Domově jde ale dál
a my jsme klientům, ale i zaměstnancům naší pobytové služby,
zajistili očkování. Nabídku očkování využili všichni klienti,
ne všem bylo ale očkování, s ohledem na zdravotní stav, doporučeno. Při psaní těchto řádků čekáme na podání druhé dávky
vakcíny Pfizer. Věřím, že tak jako po podání první dávky,
bude reakce na druhou dávku vakcíny bezproblémová.

Naše služby nejsou ale jen Domovem pro seniory. O naše klienty se staráme i v domácnostech, v jejich přirozeném prostředí. Poskytujeme i terénní pečovatelskou službu a Domácí
zdravotní péči. Pandemie COVID-19 zasáhla i do těchto služeb. Také ke konci roku. Tehdy nám hodně pomohla Městská
policie Mimoň a strážníkům, kteří nám pomáhali s rozvozem
obědů tak patří dík. I my jsme jen lidi, a tak se nákaza nevyhnula ani našim pečovatelkám a sestřičkám. O to více se pak
do práce musely zapojit další, negativně testované. Volno by
si zasloužily, moc jej ale není. Jsme rádi, že jsme mohli být
nápomocni při zajištění vakcín pro očkování našich klientů
v Domech s pečovatelskou službou. Kdo z obyvatel DPS zájem
o očkování projevil a jeho zdravotní stav to umožňoval, tomu
bylo zajištěno, a to díky spolupráci s MUDr. Ondřejem
Vávrou, kterému děkujeme, že na naši nabídku reflektoval.
Rok 2020 nebyl u nás ale jen ve znamení pandemie, byl to
i rok rozsáhlé rekonstrukce Domova. O tom, jak se nám to,
společně s naším zřizovatelem, městem Mimoň, povedlo,
vám povíme v některých z dalších příspěvků.
Jak budeme na pandemii COVID-19 v našich službách jednou
vzpomínat? Roušky, respirátory, litry a litry dezinfekce, krabice
rukavic, nebezpečný odpad, obleky, pláště a další ochranné
pomůcky. Zákaz návštěv, zákaz společných aktivit, zákaz
vycházek z areálu, omezení kontaktu mezi zaměstnanci.
Strach, úzkost, vyčerpání, nemoc, úmrtí. Ale velká, velká
míra podpory veřejnosti, firem, obyvatel města Mimoň, drobné i větší dary, upečené dobroty, pohledy, pozdravy, velká
míra sounáležitosti.
Věřím, že jednou se budeme moci ohlédnout a říct, že jsme
to nakonec zvládli. Jednou to snad bude. Děkuji všem našim
zaměstnancům (od suterénu až po půdu), že společně tvoříme
tým, na který je spolehnutí.

Mgr. Kateřina Kapičková, ředitelka SSMM
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Společný život
v Domově pro seniory v Mimoni
Po celý rok připravujeme různé aktivity pro naše seniory, ale
v této zvláštní, covidové době, se snažíme mnohem víc. Chceme umožnit našim seniorům aktivní zapojení do společného
života, i když zatím pouze v Domově. Veškeré aktivity samozřejmě musíme přizpůsobit aktuální pandemické situaci
v samotném Domově, a tak co jsme s našimi klienty všechno
dělali?
Samozřejmě dál slavíme společně narozeniny a společně také
pravidelně cvičíme. Nedávno jsme soutěžili ve hře Bingo
a také v AZ kvízu, do kterého se s gustem zapojili všichni přítomní obyvatelé. Vydařilo se i Sportovní odpoledne. Pracovnice volnočasových aktivit připravily různé soutěžní
disciplíny, u kterých bylo hodně, ale opravdu hodně veselo.
A co nás také začalo bavit? Pečení v naší nové remosce.
A samozřejmě co si upečeme, to také společně sníme a pochutnáme si na tom.

Všechny aktivity jsou samozřejmě dobrovolné. Někdo se
raději dívá na televizi, jiný si raději čte či luští křížovky. Ale
na co se určitě těší všichni? Na sluníčko, na pěkné počasí,
kdy už budeme moci jít společně ven …

Mgr. Vilemína Kusá, sociální pracovnice
Domova pro seniory
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HASIČI RADÍ OBČANŮM
Jaro přichází, dejme pozor na povodně
Povodeň lze obecně definovat jako „přechodné výrazné zvýšení
hladiny vodního toku, způsobené náhlým zvětšením průtoku
nebo dočasným zmenšením průtočnosti koryta, při kterém hrozí
vylití vody ze břehů nebo při němž se již voda vylévá a může způsobit škody“. Jedná se převážně o přírodní katastrofy, k nimž
dochází vlivem nárazových změn meteorologické situace (přirozené povodně). Způsobují je zejména prudké přívalové deště
nebo dlouhotrvající vydatné dešťové srážky.
K povodním může docházet i v zimě a na jaře důsledkem náhlého
tání sněhu. Přispívá k tomu promrzlá půda, která rozlitou vodu
nevsakuje. Tyto povodně se nejvíce vyskytují na podhorských
tocích a projevují se dále i v nížinných úsecích velkých toků.
V zimním období se může objevit i další důvod povodně, kterým
jsou ledové jevy na tocích. Jedná se v podstatě o promrznutí toku
až na dno anebo zatarasení řeky ledovými bariérami. Zamrzlé či
zaledněné koryto má podstatně omezenou průtočnou kapacitu
a představuje hrozbu ledové povodně, jestliže po mrazivém počasí
přijde náhle oteplení s velkými dešťovými srážkami. Průtok
prudce stoupne a voda se z extrémně zaledněného koryta rozlije.
Situaci na řekách a potocích zhoršují i naplavené kmeny stromů
a větve.
Problém v obcích často tvoří propustky a odvodňovací kanály
ucpané sněhem a naplaveninami. Kvůli nim dochází ke tvorbě
lagun na silnicích, případně zaplavení zahrad, garáží a suterénů
domů. Pokud se ve vašem okolí nachází problematické místo,
informujte včas zástupce obce, případně správce komunikace
či vodního toku.
Pro stanovení povodňového nebezpečí jsou stanoveny 3 stupně
povodňové aktivity (SPA), závislé na výšce hladiny nebo průtoku.
Jestliže vodní tok dosahuje:
1. SPA - znamená to zvýšení hladiny a možnost povodně = STAV
BDĚLOSTI
2. SPA - je začátek povodně, voda se dostává mimo koryto =
STAV POHOTOVOSTI
3. SPA - jsou již zaplavovány celé obydlené oblasti = STAV OHROŽENÍ
Víte, jak se připravit na povodně?
• Včas se na svém obecním (městském) úřadě informujte, zda
je vaše nemovitost povodněmi ohrožená a jak a kam se budete
evakuovat v případě ohrožení při povodni.
• Sledujte povodňovou situaci a její vývoj (příslušný povodňový
orgán, TV, rozhlas, internetové stránky ČHMÚ a příslušných
povodí).
• Připravte si materiál pro zabezpečovací práce (pytle s pískem,
těsnící desky, prkna, fólie, PUR pěna…) na utěsnění dveří, vrat,
nízko položených oken, ventilačních otvorů sklepů apod.
• Přestěhujte cenné věci a elektrospotřebiče do vyšších pater.
Upevněte věci, které by mohla odnést voda.
• Zaparkujte motorová vozidla na bezpečných místech.
• Připravte si evakuační zavazadlo a připravte na případnou evakuaci i zvířata.
• Při spuštění varovného signálu „Všeobecná výstraha“ sledujte
pokyny povodňových orgánů.
• Při vyhlášení evakuace se chovejte disciplinovaně a dbejte pokynů osob provádějících evakuaci a záchranářů. Nezůstávejte
v oblastech, kde byla vyhlášena evakuace.
por. Mgr. Iva Michalíčková
koordinátorka preventivně výchovné činnosti
HZS Libereckého kraje
Březen 2021
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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 oočkování, nevlastníte počítač, nerozumíte
internetu a nemáte nikoho, kdo by vám s registrací k očkování
proti onemocnění COVID-19 pomohl, můžete se obrátit opomoc
na Městský úřad Mimoň, správní odbor.
Kontakt: 487 805 022, 487 805 054, 601 082 771, 724 315 362

Sociální služby města Mimoň
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
sdotazem 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 24hodinout 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.Vilemínu Kusou,
tel. 702 054 451, socialnids@ddmimon.cz.
Poskytujeme služby s lidskou tváří, se srdcem na dlani.
Kateřina Kapičková Mgr., ředitelka SSMM Mimoň

Oznámení ZUŠ V. Snítila
Vážení žáci, rodiče, přátelé,
tento školní rok je opravdu zvláštní pro všechny, a zvláště pro ty
kteří se nějakým způsobem podílejí na školství, ať už učitele nebo
žáky. Ze všech sil se snažíme udržet distanční výuku na profesionální úrovni adoufám, že se nám to daří. VII. pololetí školního
roku 2020/2021 za vstřícné finanční spolupráce zřizovatele naší
ZUŠ, tedy města Mimoň, snižujeme dosavadní školné v každém
oboru o 50 %. Nové předpisy školného Vám budou zaslány do
e-mailových schránek, či zaslány prostřednictvím vyučujících
hlavních oborů. Pevně věříme, že tento krok ulehčí Vaší současnou
pandemickou situaci, ať už je jakkoliv nepříznivá. Rád bych také
poděkoval všem, kteří s námi v této nelehké době drží a váží si
naší práce. Přeji Vám do budoucna hodně zdraví, životní síly
a těším se na osobní setkávání v prostorách ZUŠ.
S přáním hezkého dne, Zdeněk Lorenz, DiS., ředitel ZUŠ

Poděkování
Za všechny vyznavače bílé stopy bych chtěla poděkovat panu
Petru Krejbichovi, který vyznačil audržoval lyžařskou-běžkařskou
stopu v Mimoni v okolí Slovan. Během měsíce února, kdy nám
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přálo počasí apo několika letech jsme zažili opravdovou ladovskou
zimu se sněhovou nadílkou, nám bohužel nepřála doba. Doba,
kdy vzhledem k pandemii bylo omezeno veškeré dění kolem nás,
včetně zimních radovánek.
A právě proto velký dík tomuto sportovnímu fandovi, který umožnil lidem radost z této oblíbené zimní aktivity v blízkosti našich
domovů. V čase, kdy jsme nemohli pobývat v zimních střediscích,
byl kousek od centra města vytvořen běžkařský okruh okolo Slovan, který využívali malí i velcí. Za slunečného počasí byla tato
trasa skutečně plná nejen aktivních sportovců, ale i nově začínajících běžkařů.
R. Kratochvílová

Otevření Retro muzea
Od března 2021 bude opět, po zimní pauze, otevřené pro veřejnost
Retro muzeum v ulici U hřebčína (areál bývalých kasáren). Otevřeno
bude každé úterý (pokud to dovolí aktuální pandemická situace a
vládní nařízení) vždy od 13 do 16 hod. Mimo tento den lze domluvit
individuální prohlídky na telefonním čísle +420 724 522 279.
Těšit se můžete kromě starých kočárků i na dobové panenky,
zavinovačky, chrastítka, hračky, oblečky pro miminka a kolébky.
Také na různé mapy, klobouky, gobelínové kabelky, nádobí a další
dobové předměty, stejně jako vzpomínky na již neexistující
mimoňské podniky, jakými byly např. TON, Severka, Rukavičářské závody, OPMP, a další, či na dodnes jedinou historicky
existující fabriku Mitop Mimoň.
Lenka Špačková

Zastupitelstvo města
Další pravidelné jednání je stanoveno na čtvrtek 25. března 2021
v Malé ulici č. p. 181 od 16,30 hodin.

Blahopřání k narozeninám
Přicházíme s gratulací ke krásnému životnímu jubileu, kterého
se v měsíci březnu dožívají naši spoluobčané:
Petr Gregor
Růžena Smetanová
Vilém Ortlík
Jarmila Šulcová
Jindřiška Schwarzová
Waltrauda Hájková
Marie Litwinová
Ján Kurilla
Bedřiška Schicketanzová
přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a hodně pohody.
Vedení města Mimoň a Sbor pro občanské záležitosti.
(inzerce)

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

Nové knihy v Městské knihovně
Dětské oddělení:
Modrotisková pohádka, autor: Martina Dvořáková
"Vašíkův tatínek je barvíř. Jenže mu nedorazila dodávka indigovníku – a bez něj nebude žádný modrotisk! Co teď? Naštěstí
se Vašík náhodou ocitne v modrobílém království, kde potká
motýla modráska, modrého ježka Azura, vílu Rozárku a také
princeznu Indigo. Ta mu přislíbí zásoby indigovníku, jen musí
splnit tři úkoly. Podaří se to Vašíkovi? Jakou roli sehraje písnička
jeho maminky? A co se v modrobílém království naučí o modrotisku i o tom, jak je důležité držet pospolu?"
Dětství slavných – od Mozarta po Einsteina,
autor: Petra Texlová
Myslíš, že dokážeš poznat některé známé a slavné osobnosti na
základě indicií z jejich dětství? Otevři tuto knihu a pojď si to
vyzkoušet! Čeká tu na tebe 25 osobností – panovnice, vynálezci,
vědkyně, muzikanti... Ti všichni tě zavedou do doby svého dětství
a ukážou ti, jak to tehdy chodilo, s čím si nejraději hráli, představí
svoje zájmy. Pouze svoje jméno si nechají pro sebe. Každý z nich
má připraveny návodné otázky, na jejichž základě můžeš hádat,
koho jsi právě navštívil. Pod chlopní si pak ověříš, zda se ti to
podařilo. Slyšíš? Už na tebe volají a chtějí si s tebou hrát!
Malamandr, autor: Thomas Taylor
První část úžasné trilogie (nejen) o bájné mořské obludě.
Herbert Citrón, zaměstnanec oddělení ztrát a nálezů v hotelu
Grand Nautilus, dobře ví, že vrátit ztracené věci jejich skutečným majitelům není jednoduché – zvlášť když se neztratí nějaká
věc, ale holčička. Nikdo netuší, kam se před dvanácti lety poděli
rodiče Violety Parmové. Violeta poprosí Herberta o pomoc
v pátrání a společně zjistí, že stopy vedou k bájné mořské obludě,
malamandrovi.
Dospělé oddělení:
Ustláno na betonu, autor: Elen An
Mysteriózní román nejen pro dívky. Životy dvou hrdinek, které
spolu zdánlivě nemají nic společného. Jenže všechno je jinak,
než se zdá.
David je ten nejhodnější kluk na světě. Než se napije. Šárka by
si nikdy nevzala perník. Než se zamiluje. Lukáš by Šárce nikdy
neublížil. Než se sjede. Sandra by se nikdy nemotala Šárce
do života. Než se objeví.
David miluje Šárku. Šárka miluje Lukáše. Lukáš miluje Sandru.
Kdo je sakra Sandra?
Jako hvězdy v temné noci, autor: Jojo Moyesová
Alice Wrightová doufala, že sňatkem s pohledným Američanem
Bennettem Van Clevem unikne sešněrovanému životu v Anglii.
Jenže ani její manželství, ani život v zapadlém koutě Kentucky
se nevyvíjí tak, jak si představovala. Nadšeně tedy uvítá možnost
zapojit se jako dobrovolnice do projektu takzvané Koňské
knihovny, který má za úkol šířit literaturu a vzdělanost v odlehlých oblastech Appalačských hor. Jojo Moyesová ve svém nejnovějším románu tentokrát přináší výpravné historické drama
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z dob americké hospodářské krize, vycházející ze skutečných
událostí.
Jarní oběť, autor: Anders de la Motte
Nový psychothriller z pera Anderse de la Motte. Valpružina
noc, rok 1986. Magické oslavy nástupu jara v lesích kolem
zámku Bokelund v jižním cípu Švédska vydaly svou oběť –
šestnáctiletou Elitu Svartovou, zabitou rituálním způsobem.
Zbytek dívčiny rodiny zmizel beze stopy. Třiatřicet let poté se
do téhož zámku nastěhuje doktorka Thea Lindová. Fascinována
dávnou tragédií i místními legendami o divokém lesním muži
postupně odhaluje až příliš podobností mezi vlastní bouřlivou
minulostí a Elitiným životem.
Kejklíř, autor: Oliver Pötzsch
1486: Knittlingen platí za klidné místo v hornaté oblasti Kraichgau do té doby, než do města vkročí komedianti. Najednou se
v okolí začnou ztrácet děti. Johann Georg, zvaný „Faustus“,
Šťastlivec, to nevnímá. Jeho zajímá jen kejklíř a mág Tonio del
Moravia, který mu předpovídá velkou budoucnost. Johann se
připojí k záhadnému společníkovi a společně táhnou zemí.
Mladík lačně vstřebává vše, co ho Tonio učí. Avšak v Toniových
ponaučeních se tají netušené nebezpečí a Johanna se brzy
zmocní pocit, že jeho Mistr je ve spojení s temnými mocnostmi.
Dědictví války, autor: Anika Scott
Essen, 1946 Clara Falkenbergová řídila během druhé světové
války významný rodinný podnik. Teď, téměř dva roky po válce,
jí nezbylo nic než falešné doklady a řada palčivých otázek spjatých s rodinnou historií. Protože nemá kam jít, rozhodne se
uchýlit do rodného města, ke své drahé přítelkyni Elise. Cesta
to není jednoduchá, musí se vyhnout britskému důstojníkovi,
který se ji pokouší zatknout za válečné zločiny. Po návratu
domů navíc nachází město v troskách a dovídá se, že její přítelkyně Elisa zmizela. Zatímco se pokouší Elisu vypátrat, potkává Jacoba, charismatického mladého podvodníka, který má
své vlastní důvody, proč Elisu hledat...
Ohníčky všude kolem, autor: Celeste Ng
V Shaker Heights, poklidném předměstí Clevelandu, dbají lidé
na to, aby měli všechno přesně podle šablony – stejné trávníky,
stejné domy, a také aby žili stejné životy. Elena Richardsonová
ztělesňuje tuhle idylku úspěšné americké středostavovské rodinky 90. let naprosto dokonale. Richardsonovi, kteří mají čtyři
děti, pronajmou byt nekonformní chudé fotografce Mie s dospívající dcerou. Tyhle dvě rodiny se postupně pořád víc prolínají,
ale od začátku víme, že se jejich odlišné světy střetnou a povede
to ke katastrofě…
Všechny knihy, které máme, naleznete v online katalogu na
stránkách www.kulturamimon.cz. Zde si z pohodlí domova
můžete vybrat nejen knížky, ale také časopisy, nebo deskové
hry.
Kontakt:
tel.: 725 701 520, 725 747 360,
e-mail: knihovna@kulturamimon.cz
Březen 2021
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Z NAŠICH
CO VÁS
ŠKOL
ZAJÍMÁ
A ŠKOLEK
Zápisy do 1. tříd pro rok 2021/2022
ZŠ a MŠ Pod Ralskem 572, Mimoň, p. o.
Dne 8. dubna 2021 od 14,00 - 16,30 hodin proběhne zápis do
1. tříd. Místem bude budova Luční. S sebou rodný list dítěte
a občanský průkaz pro prokázání trvalého pobytu. Dítě nemusí
být přítomno, ale je to určitě lepší pro rozhovor s paní učitelkou.
Vážení rodiče, níže uvádíme několik informací k organizaci
a průběhu zápisu k povinné školní docházce. Prosíme, abyste
s sebou přinesli vyplněné žádosti o přijetí a zápisní lístky, které
naleznete na www.zsamspodralskem.cz v sekci ke stažení.
Zápis bude složen z části formální, a je-li při zápisu přítomno
i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte,
rovněž z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem.
Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí
zápisu.
Pokud budete požadovat odklad povinné školní docházky
pro Vaše dítě, je nutné předložit žádost o odklad a zprávu
z pedagogicko-psychologické poradny a doporučení dětského
lékaře.
K zápisu musí všechny děti, které jsou narozené od 1. 9. 2014
do 31. 8. 2015. Děti, které měly povolen odklad školní docházky,
musí k zápisu opakovaně. V případě, že zákonný zástupce požádá
o přijetí dítěte narozeného od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015, doloží
k žádosti doporučení pedagogicko-psychologické poradny.
O přijetí Vašich dětí budete informováni zveřejněním seznamu
registračních čísel, které Vám budou přiděleny u zápisu. Zveřejněny budou na našich webových stránkách, na dveřích hlavní
budovy základní školy a v mateřské škole. Rozhodnutí o přijetí
se neposílá.
V případě nepřijetí budete informováni písemně.
V případě odkladu povinné školní docházky je zákonný zástupce povinen zapsat dítě k předškolnímu vzdělávání do mateřské
školy.
Pro rok 2021/2022 je stanoven počet dětí přijímaných do 1. tříd
na maximálně 50.
O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ
DOCHÁZKY ROZHODUJE ŘEDITEL ŠKOLY.
Škola stanovila tato kritéria:
1. Spádovost - naše škola má stanovenou spádovost po levé
straně toku Ploučnice.
2. Starší sourozenci - sourozenecké vazby
3. Děti, které navštěvují MŠ Eliášova
4. Ostatní - posuzováno individuálně
Organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce
§ 3a
(1) Zápis k povinné školní docházce (dále jen „zápis“) je složen
z formální části a, je-li při zápisu přítomno i zapisované
dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž
z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem. Zákonný
zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.
(2) V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce dítěte
požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky.
(3) Rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem trvá nejvýše 20 minut. Rozhovor je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení
jeho školní připravenosti.
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(4) Pokud škola připraví i jiné činnosti spojené s orientačním
posouzením školní připravenosti dítěte formou hry nebo
jinou vhodnou formou, je doba jejich trvání nejvýše
60 minut.
(5) Školní připravenost dítěte se orientačně posuzuje ve vztahu
k očekávaným výstupům vzdělávacích oblastí rámcového
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Škola
v průběhu zápisu nezjišťuje dosaženou úroveň rozvoje
ve všech vzdělávacích oblastech stanovených rámcovým
vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, nýbrž
volí schopnosti a dovednosti, jejichž úroveň rozvoje lze
v průběhu zápisu orientačně posoudit.
(6) Škola při zápisu prokazatelným způsobem informuje
zákonného zástupce dítěte, jak může do doby zahájení
povinné školní docházky pomoci dítěti v jeho dalším rozvoji.
(7) Škola před zahájením zápisu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informace k organizaci a průběhu
zápisu, které obsahují kritéria pro přijímání žáků, počet
žáků, které je možné přijmout, popis formální a případných dalších částí zápisu a popřípadě další údaje.

ZŠ A MŠ Mírová 81, Mimoň, p.o.
Zápis proběhne 8. 4. 2021 od 14,00 do 17,00 hodin v budově
ZŠ v Komenského ulici (1. stupeň) v 1. patře. Zápis se týká
dětí, které do 31. 8. 2021 dovrší věk 6 let. Děti, které měly
povolen odklad školní docházky, musí k zápisu opakovaně.
Co je nutné u zápisu do ZŠ doložit:
• rodný list dítěte
• občanský průkaz zákonného zástupce pro doložení trvalého
bydliště
• cestovní pas a povolení k pobytu (týká se pouze cizinců
mimo EU)
• rozhodnutí o loňském odkladu povinné školní docházky
(týká se pouze dětí s odkladem)
• doporučení PPP, případně odborného lékaře (týká se pouze
dětí mladších šesti let)
Při zápisu zjišťujeme údaje o žákovi, školní zralost, zájem
o školní družinu.
Rodiče mohou požádat o odklad povinné školní docházky.
K žádosti o odklad povinné školní docházky je nutno přiložit
doporučení příslušného poradenského zařízení a odborného
lékaře nebo klinického psychologa.
„Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání“, případně
„Žádost o odklad povinné školní docházky“ je ke stažení
na webových stránkách školy (www.zsamsmirova.cz). Zároveň vás žádáme o vyplnění „Dotazníku pro rodiče“, který
je také ke stažení na webových stránkách školy.
Podrobné informace naleznete na webových stránkách školy.
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Z NAŠICH
CO VÁS
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ZAJÍMÁ
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ZŠ a MŠ Pod Ralskem
Sníh nás provází v hodinách
Je bílo, chumelí. To vybízí k aktivitám na sněhu. V hodinách
tělesné výchovy chodíme bobovat. Tam se užije spousta legrace. Pořádáme závody v různých stylech. Nejoblíbenější je styl
na tučňáka. Ale i v jiných hodinách je sníh součástí.
Například velmi kreativní je malování do sněhu. Každý žák
si donesl PET láhev a ve škole jsme přidali barvivo. Zkoušeli
jsme malovat jednoduché tvary (srdce, strom, kytka, domek).
Obrázky se povedly. Sníh měl dobrou konzistenci, proto jsme
postavili několik sněhuláků. A jelikož jsme měli dostatek
vody s barvou, tak jsme je trošku barevně upravili. V hodině
prvouky jsme si nabrali několik kopečků sněhu a zjišťovali
jsme skupenství látky – vody. Také jsme se podívali, že sníh
není úplně čistý, jak na první pohled vypadá.

Během distanční výuky plní děti i dobrovolné úkoly z výtvarné
výchovy a pracovních činností. Vznikla tak krásná díla, hodná
vystavení.

Mgr. Martina Tomaštíková
Sněhuláci ve 4. B
V distanční výuce se zaměřujeme na výuku hlavních předmětů, jako je český jazyk, matematika, přírodověda a vlastivěda. Občas zadávám úkoly z výchov, které si myslím, že jsou
pro děti neméně důležité. Úkoly jsou dobrovolné, ale vždy
se najde spousta dětí, která daný úkol splní a udělá mi tím
velikou radost. Za odměnu dostanou 1.
Tentokrát bylo zadání v předmětu výtvarná výchova nakreslit
originálního sněhuláka. Přišly mi krásné obrázky!
Tímto chci poděkovat žákům ze třídy 4. B za aktivitu a svědomité plnění úkolů při distanční výuce.
Už se všichni moc těšíme, až se spolu opět potkáme ve školních
lavicích.

Mgr. Libuše Pittnerová
Distanční výuka – 3. A
Distanční výuka přinesla třeťákům řadu nových zkušeností.
Naučili se ovládat PC, bravurně zapínat a vypínat mikrofon,
nastavovat si roztodivná pozadí, psát do chatu. Před začátkem
výuky si mají možnost volně povídat. Zazvoní zvonek a začíná
výuka.
Na rozhýbání si dáváme rozcvičku s plyšáky, cviky nám určuje
kolo štěstí. Po rozhýbání obvykle dětem přiletí sdílená tabule.
Děti si též tabuli samy vyzkoušely. Jednu takovou mají k dispozici na vzkazy. V průběhu výuky občas hrajeme hry. Děti
běhají po bytě a přinášejí podle zadání různé předměty či
domácí zvířata. Všichni se však shodneme na tom, že bychom
byli raději ve škole a viděli se naživo. Technika je ,,holt“ technika. Někdy nás hodně zlobí, když vypadne zvuk či obraz,
anebo zmizí dokonce paní učitelka v důsledku výpadku elektrické energie. Učení je náročnější, ale my to nevzdáme.

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

Mgr. Olga Stará
Samuel - pátý
Zvláštní podmínky letošního okresního kola dějepisné olympiády neodradily Samuela Kalluse z IX.A. Nemusel sice jezdit
do České Lípy jako obvykle, ale v pátek 15. 1. 2021 přišel do
školy, v 8,30 zasedl v prázdné třídě k počítači a 90 minut řešil
záludné úkoly na téma: „Labyrintem barokního světa (1556
– 1781)“. I když se toto období probírá v 8. ročníku, Samuel
ukázal své bohaté vědomosti a v celkovém hodnocení, které
provádí porota složená z učitelů dějepisu, dosáhl na 5. místo.
Březen 2021
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Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLEK
Má tedy velkou šanci postoupit do krajského kola a určitě si
zaslouží velký obdiv za to, že se mu chce v době distanční
výuky dělat i něco víc.
Mgr. Jana Oswaldová

ZŠ a MŠ Mírová
Zprávičky z MŠ Letná a MŠ Komenského
Paní Zima se ještě nechce vzdát vlády. Přestože se podle kalendáře blíží jarní období a odpovídají tomu i chystaná témata,
venku se prohání studený vítr a nesměle vystrkují hlavu snad
jen první sněženky. Pokus o sněhové iglú na školní zahradě
už připomíná jen velká hromada sněhu…
Poděkování si ale zaslouží rodiče, kteří v této nelehké době
vzorně pomáhali s přípravou masek a kostýmů na únorový
karneval. Děti si ho moc užily. Teď už si začínají opakovat
názvy kytiček, které brzy na procházce uvidí v okolních zahradách. Aby tomu jaru trochu pomohly, vyrobí si podle vzoru
našich předků tradiční Moranu (samozřejmě z ekologických
materiálů) a půjdou ji „utopit“ k řece.

Potom si samy vysadí kytičky do malého truhlíku, budou se
o něj starat a bedlivě sledovat, jak se ze semínka stává rostlina.
S koncem měsíce zasadíme ještě dvě tradiční předvelikonoční
rostliny – pažitku a řeřichu, abychom mohli jaro i ochutnat
a očichat. Při jejich krájení zapojíme i hmat a poslední ze
smyslů (sluch) si procvičíme při hádání zvuků mláďátek,
která také k jaru patří.
Sice ještě nevíme, zda se budou moct uskutečnit klasické
školní zápisy do 1. tříd (byť třeba individuálně a za přísných
hygienických podmínek), ale příprava předškoláků se podcenit nesmí. Při každé příležitosti by si měli opakovat dosud
nabyté znalosti (hlavně, aby dokázali reagovat na položenou
otázku) a procvičovat samostatné vyjadřování k danému
tématu.
Kolektivy MŠ

Leden na gymnáziu
Už zase distančně
Máme tady leden a pomalu už nikdo nevěří tomu, že svět
bude ještě v pořádku. Naši žáci se opět vzdělávají distančně.
Všichni. Někteří se začínají smiřovat s tím, že do konce pololetí
se již do školy nepodívají a mají pravdu. Minimálně v lednu
k tomu skutečně již nedošlo. Kromě výuky bylo třeba v lednu
zajistit ještě jednu tradiční akci – vysvědčení. Na tradiční
předávání jsme mohli pochopitelně zapomenout. Vyučující
se pokoušeli co nejlépe zhodnotit práci žáků (tentokrát jsme
zůstali u tradičního hodnocení známkou kromě hudební
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a tělesné výchovy, ze kterých žáci díky několika prvním týdnům prezenční výuky obdrželi prosté ABSOLVOVAL. Výpisy
jim byly předány elektronickou formou prostřednictvím školního systému EduPage. Jak osobní, bohužel ovšem nezbytné.
Neztrácí se nám z toho kouzlo okamžiku předávání vysvědčení? Snad se alespoň závěrečná červnová vysvědčení odehrají
v trochu tradičnějším stylu.
Chod školy
Život ve škole se skoro zastavil. Ve třídách probíhají údržbové
práce, vedení školy pracuje na závěrečných zprávách projektů,
zabývá se nařízeními a připravuje se na letošní podobu maturitních zkoušek. Skupiny vyučujících potom na základě toho
zpracovávají nová zadání na letošní (po delší době opět novou)
formu maturit z českého jazyka a cizích jazyků. Doufáme, že
v této podobě zase nějakou chvíli vydrží.
Žáci maturitních ročníků neleniví a pilně se připravují. V lednu je čekalo i odevzdání maturitních prací, jejichž zpracování
je podmínkou ukončení závěrečného ročníku. Uvidíme, zda
bude možné práce obhajovat ve škole, nebo opět jen online.
Soutěže a akce
Přestože prostory školy občas vypadají jako město duchů,
online prostor je mezitím zaplněn pilným studiem, konzultacemi a dalšími online akcemi.
Naše studentská firma se během ledna zúčastnila soutěže
TOP LOGO, kterou pořádala společnost JA CZECH. Logo
se sice neumístilo na předních pozicích, ale přesto jsme rádi,
že se firma R2PLAY (kterou jsme představili v prosincovém
vydání) soutěže zúčastnila.
Ne vše ale musí probíhat jen online. Laboratorní práce z biologie a chemie probíhají i v domácích podmínkách. Jejich
pořádání je pochopitelně velmi problematické s ohledem na
možnost použitých chemikálií. V biologii se tento měsíc jednalo například o práci na důkazy rostlinných hormonů, z chemie na důkazy oxidu uhličitého.
Aby se i vyučující mohli dále vzdělávat, probíhá i v této době
mnoho seminářů online. V lednu se jednoho velmi zajímavého
účastnila i Ing. Věra Doubková. Jednalo se o školení Matematika pro život, které pořádá Fakulta jaderná a fyzikálně
inženýrská ČVUT spolu s Pedagogickou fakultou UK. Přednášel například teď velmi mediálně známý René Levínský,
který je matematikem i autorem divadelních her (například
Ještě žiju s věšákem, čepicí a plácačkou nebo Dotkni se vesmíru
a pokračuj). Přednáška René Levínského se týkala matematického modelování šíření epidemie ve městě. Vystoupil i Karel
Oliva, matematik a známý jazykovědec, s přednáškou Matematika a nečeský jazyk aneb matematická teorie gramatického
korektoru češtiny.
Online formou probíhala i okresní kola olympiád z dějepisu
a českého jazyka. Do krajského kola postupují za dějepisce
Petr Krob (tercie), Oldřich Hladík (septima) a Michal Ahmet
Ay (oktáva). I v olympiádě z českého jazyka postupujeme do
krajského kola. Konkrétně Adéla Koštejnová (oktáva), která
postupuje z druhého místa (o jeden jediný bod). Oldřich Hladík (septima) se umístil na sdíleném 4. až 5. místě a zůstává
na místě náhradníka pro postup do krajského kola. Děkujeme
i ostatním žákům za účast.
Mgr. Jaroslav Balcar
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Online den
u Ježčat ze ZŠ Kuřívody
Za měsíc to bude rok, co se školy uzavřely a nastalo distanční
vzdělávání. Uzavření škol nám hodně vzalo, ale zároveň i dalo.
Bohužel se omezil osobní kontakt ve škole, avšak na druhou
stranu jsme zvýšili své IT dovednosti, které jsou v dnešní
době nepostradatelné.
Velká pochvala patří našim prvňáčkům a druháčkům, kteří
za pomoci rodičů zvládli online výuku na výbornou. Naštěstí
se naši nejmenší mohli vrátit do školy, kde probíhá přímá
výuka bez vypadávání mikrofonů, kamer a dalších technických potíží.

Pohled žáka na učitele, který vysvětluje látku
Třetí, čtvrtý a pátý ročník se učí z pohodlí domova přes mobily
a počítače. Pomyslné zvonění nám začíná v 8 hodin ráno,
každé ráno začínáme komunikačním kruhem, kde si žáci
sdělují své zážitky z předchozího dne. Poté pokračujeme v klasickém tempu. Na třetí ročník čekají každý den tři hodiny
výuky (český jazyk, matematika, anglický jazyk, prvouka).
Ve čtvrté a páté třídě probíhá bloková výuka, každý den kombinujeme dva bloky stěžejních předmětů (český jazyk, matematika, anglický jazyk, přírodověda, vlastivěda). Během bloku
se střídá výuka s třídní učitelkou a procvičování s asistentkou
pedagoga. Jak taková výuka probíhá? Vyučování probíhá přes
MS Teams, kde za pomoci vizualizéru učitel sdílí s žáky materiály. Vysvětlování a práce v pracovních sešitech je doplněna
o skupinové aktivity, interaktivní hry a kreativní úkoly. Domácí úkoly plní žáci v rámci svého samostudia.

Online výuka z pohledu učitele

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

Online výuka z pohledu žáka
V rámci online hodin jsme se zúčastnili spousty projektů,
např. Bobřík informatiky, Minisčítání 2020, Jsem laskavec
a dalších.
A co na online výuku říkají žáci?
Zvoní budík, nechce se mi vstávat, ale přesto vstanu, připravím
se na vyučování. V 8,00 začíná vyučování. Učení přes počítač mi
připadá dlouhé, ale ve 12,00 máme hodiny za sebou. Po obědě si
udělám úkoly a pak mám celé odpoledne volno. K. J.
Paní učitelka je moc hodná, snaží se nám poradit a všechno
vysvětlit. Díky paní učitelce učení zvládáme moc dobře. O přestávce mluvíme, co doma všechno děláme a s čím si hrajeme.
Ale moc se těšíme, až se setkáme ve škole. K. B.
Online výuka má výhody, ale i nevýhody. Výhody má v tom,
že nechytíme Covid-19. Také můžeme být doma, ale zase se
nám stýská po paní učitelce a spolužácích. Na PC, mobilu nebo
tabletu jsme se naučili hodně nových věcí. Hlavně jsme se naučili
pracovat v nových programech. Ale problém je v tom, že často
nastávají technické problémy (seká se zvuk a obraz). Máme
také méně hodin, nemáme výtvarku, tělocvik a hudebku. Ale
máme fotovýzvy, kdy fotíme a posíláme obrázky dle zadání,
a to nám vyhovuje. Takže online výuka je užitečná, ale i špatná.
P.S.
Třeťáci, čtvrťáci a páťáci se zúčastnili malé ankety o výhodách
a nevýhodách online výuky. Žáci hlasování zvládli s přehledem.
A tady jsou jejich názory.

Mgr. Aneta Šupková, ZŠ Tomáše Ježka Kuřívody
Březen 2021
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RŮZNÉ
HISTORIE
Epizodní událost
Těžko říci, zda to, co se stalo 5. března 1956 v Mimoni, je
nepatrná událost, či moment charakterizující svou dobu.
Pravda je, že toho dne se zastavil v Mimoni prezident Antonín
Zápotocký na cestě do Liberce na stranický aktiv. Byla to
první prezidentská návštěva v tomto městě.
Zajímavou dějinnou kulisou je, že bylo těsně po XX. sjezdu
Komunistické strany Sovětského svazu, kde byl odhalen „kult
osobnosti“ a alespoň v přehledu zločiny stalinizmu. Zápotocký
jako činitel zdejší komunistické strany odmítal tyto teze, ale
současně nechtěl popudit sovětské vedení. Navíc měly zůstat
některé základní dokumenty sjezdu sovětských komunistů
utajeny, ale dostaly se na Západ a byly uveřejněny. Komunisté
v Praze dobře věděli, jaké zločiny mají na svědomí a teď najednou měli obrátit kormidlo a přiznat, že postupovali špatným
směrem. Díky západním sdělovacím prostředkům už o těchto
věděl kdokoliv. Zločiny se začaly vyšetřovat a to tak, aby bylo
možné je v dohledné době zatlouci do země.
Zápotockého vystoupení v Liberci bylo trapné. Řekl ano
a myslel ne. Česká kulturní veřejnost začala nabírat do plic
čerstvý vzduch. První obleva, na větší se čekalo až do roku
1968. Události, které se staly v Polsku a hlavně v Maďarsku
naše vedení vystrašily. Proto je možné, že Zápotocký se už
prozíravě ptal v Mimoni na mínění armády a ověřoval její
věrnost.
Ladislav Smejkal

Tip na výlet
Hradčanské stěny
Mezi Máchovým jezerem a Mimoní na Českolipsku se nachází
oblast pískovcových skal nazývaná Hradčanské stěny. Krajina,
kterou ze severu lemuje řeka Ploučnice, byla v letech 19471991 vojenským prostorem. Zachovalá příroda zde nabízí
řadu výletních cílů. Mezi nejzajímavější patří jeskyně Psí
kostel a nedaleká Skalní brána u malebné obce Hradčany.
Psí kostel je pískovcová jeskyně se sloupy přecházející v otevřené převisy. Vznikla přirozenou přírodní cestou na sklonku
doby ledové. Prostory pod skalním blokem dosahují výšky
až 2,5 m, většinou jsou ale nižší, a celková délka labyrintu
chodeb je 80 metrů. Velice působivě vypadají podpěrné sloupy
největších prostor, které mají podobu přesýpacích hodin.
Děti, které rády prolézají skalními komůrkami, otvory a chodbičkami, tu budou ve svém živlu.
Název lokality a jeskyně Psí kostel je odvozen z německého
Hundskirche, kde Hund je pes a Kirche kostel. Jeskyně bývá
také nazývána Husův kostel. Jedním z výkladů tohoto názvu
je, že vznikl zkomolením původního německého Hunds na
Hus. Spojitost se psy je tu snad díky loveckým aktivitám, kdy
jeskyně sloužila jako úkryt před špatným počasím. A tak
samozřejmě slouží i dnes. Poskytuje nejen ideální úkryt před
nepříznivým počasím, ale také byl a je Psí kostel využíván
trampy k příležitostnému přespání, což dokazuje několik provizorních lůžek a ohniště. V minulosti se tu zřejmě skrývali
protestanti, loupežníci a dezertéři. Ze starší literatury lze
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vyčíst různá využití. Údajně zde byl dopaden vůdce loupežnické tlupy Ippert. Zcela určitě se pak k jeskyni vztahuje chycení Johanna Macka, desátníka císařské armády, který
pocházel z Porýní a v letech 1775 až 1776 se se svým regimentem nacházel u České Lípy. Odtud utekl, ukrýval se
v Kumerském pohoří a jako dezertér byl v lokalitě Psího kostela dopaden.
Jen necelých 200 m od Psího kostela je ještě jeden zajímavý
přírodní útvar, a tím je 4 m široká a 2,5 m vysoká Skalní brána
svou podobou připomínající známou Pravčickou bránu. Takto
vypadá především shora, při pohledu zdola se jeví spíše jako
velké skalní okno.
Pokud to přírodní podmínky dovolí, určitě vystoupejte na
Hradčanskou vyhlídku na majestátní Havraní skále (331 m
n m). Vyhlídka se nachází asi 300 m od označené odbočky.
Samozřejmě musíte počítat s převýšením, poslední část výstupu je dost strmá, ale stoupání trochu ulehčují přírodní schody.
Jako první na vrcholu je k vidění nevzhledná kovová konstrukce telekomunikačního sloupu. Poté už následuje holá
plošina s nádhernými výhledy do širokého okolí. Není však
zabezpečena žádným zábradlím a je nutné zachovávat opatrnost. Ze skály, zvedající se nad vrcholky borovic, vidíme obec
Hradčany s Hradčanským rybníkem, bývalé vojenské letiště
a o kousek dál se klikatí meandry Ploučnice. V dohledu je
i výrazná skalní věž Tvarožník a město Mimoň, nad nímž
vyčnívá mohutný vrch Ralsko se zřetelnými pozůstatky stejnojmenného hradu. V dáli je překrásné panorama Lužických
hor, Ještědu a část Českého středohoří.
A jak se do této oblasti nejlépe dostat? Dobrodružství může
začít na parkovišti před sezónním infocentrem Vojenských
lesů, u kterého je v blízkosti i autobusová zastávka. Vydáte se
po modře značené turistické cestě, která vede souběžně s naučnou stezkou Jeřáb, až na vrchol Hradčanské vyhlídky. Vrátíte
se zpět po modré na křižovatku a odbočíte doleva po zelené.
Čeká na vás příjemná procházka ve stínu pískovcových skal
tvořící Kraví rokli. Legenda praví, že jméno rokli dali turisté,
a to díky jejich reakcím na pozoruhodné skalní útvary. Od
rozcestí pokračujete po zelené přes Jelení vrch až k 35 m dlouhému pískovcovému převisu přecházejícího do jeskyně – do
Psího kostela a dále ke Skalní bráně. Z rozcestí na Jelením
vrchu sejdete po žluté na Starou lipskou silnici, která vás
dovede proti proudu řeky Ploučnice zpět do Hradčan.
Je to nenáročný výlet, na kterém se to bude hemžit zkamenělými zvířecími kamarády – Havraní skála, Kraví rokle, Psí
kostel a třeba potkáte i živého jelena na Jelením vrchu.

Zdroj: www.kudyznudy.cz, www.turistika.cz, www.mapy.cz
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CO VÁS
RŮZNÉ
ZAJÍMÁ
Jak překonat naprostou
ztrátu motivace?
Se ztrátou motivace se můžete setkat
kdykoliv v průběhu života. Poprvé při
studiu, zejména na VŠ, kdy velmi rychle
vystřízlivíte z představy nevázaného studentského užívání si. Namísto večírků se na studenta kupí hromada učiva, nedostatek času a spánku. Počáteční nadšení
přechází do melancholie, a neustálý nátlak a stereotyp mohou
vést k naprosté ztrátě motivace ke studiu.
Po studiu, ať už jakémkoliv, se zapojíte do pracovního procesu.
A zde nad vámi začne opět viset přízrak mizející motivace.
Proč? Jednoduše proto, že práci snů má jen málo vyvolených.
Většinou, zejména kvůli potřebě platit účty, se spokojíte s prací,
která není z vašeho pohledu až tak dokonalá. Třeba ji jen v první
chvíli berete jako z nouze ctnost, a poohlížíte se po něčem
jiném, něčem, co by vás opravdu bavilo. Jenže pracovní trh je
neúprosný, a tak den co den chodíte do zaměstnání, které vnímáte jen jako nutné zlo. Míra motivace? Nulová! Ale nemyslete
si, ani ti s dokonalou prací nejsou před ztrátou motivace v bezpečí. I oni se mohou jednoho dne vzbudit naprosto bez energie,
bez zápalu. Z ničeho nic nejsou schopni odvádět svou práci
dobře, nestíhají termíny, stále častěji do práce zaspí…
Kromě ztráty studijní a pracovní motivace nás může potkat
ještě něco horšího. A to ztráta motivace k životu obecně. Své
dny neprožíváte, ale pouze přežíváte. Nejste schopni se pro
cokoli nadchnout, jste bez energie, každodenní potřeby, jako
starost o děti, vedení domácnosti, úklid apod. děláte mechanicky, jako stroje. Anebo jste již dospěli do takové fáze, že je
neděláte vůbec. Spoléháte na to, že to udělají ostatní členové
rodiny, a i kdyby ne, nemáte elán a chuť to začít řešit. Nejspíš
je vám to úplně jedno. A to je špatně. Je potřeba začít situaci
řešit, protože ztráta motivace je jednou z příčin syndromu
vyhoření v osobní i pracovní rovině.
V první řadě musíte najít smysl, proč s demotivací bojovat.
Sepište si seznam toho, co jste bez motivace ztratili, jak se
změnil váš život. Zamyslete se také nad tím, co je pro vás důležité, proč děláte to, co děláte. A jestliže vás dosavadní uspořádání
vašeho života činí nešťastnými? Tak to je nejvyšší čas na změnu!
Stanovte si nové cíle, kterých chcete dosáhnout. Ale pozor,
abyste to nepřehnali, velké úkoly mohou opět vést jen a jen
k demotivaci. Proto postupujte pomalu, po dílčích úkolech,
vše si naplánujte a rovnoměrně rozvrhněte. A za každou splněnou práci se odměňte něčím malým (nákupy, sladké, procházka). Nic nedokáže motivovat lépe než vidina zisku a odměny.
A rozhodně nesmíte zapomínat na odpočinek. Když jednou
naleznete svou ztracenou motivaci, neznamená to, že budete
motivováni až do smrti. Proto myslete na to, že i v momentě,
kdy nevíte, kde vám hlava stojí, a povinnosti vám padají na
hlavu, je potřeba si oddechnout. Možná vám to připadá nelogické, odpočívat v době, kdy máte hromadu práce. Ale paradoxně pokud si dopřejete čas na kvalitní odpočinek, budete
mít více energie a vaše výkonnost se o mnoho zvýší. A to, že
vám jde práce dobře od ruky, vás bude motivovat.
Pokud si potřebujete odpočinout, nemusíte vyloženě „jen“ spát.
Někomu pomůže protažení, krátká procházka na čerstvém
vzduchu, jinému relaxační dýchání, cviky na udržení rovnováhy,
představa sebe sama na příjemném místě. Zkuste ze sebe také
setřást stres, protřepávat jednotlivé části těla, nebo se klidně
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vykřičte. Každý člověk je jiný, a tak každému zabírají jiné relaxační techniky. Pokud nevíte, kterou si vybrat, zkuste se inspirovat na internetu.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz, www.mojra.cz

Uzavírka v Hradčanech
– havarijní stav rybníka
Z důvodu havarijního stavu hráze Hradčanského rybníka je
od 2. 2. 2021 silnice č. II/270 Mimoň – Doksy uzavřena.
Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 t je vedena obcí Ralsko část
Hradčany, objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t je vedena přes
obec Zákupy - Božíkov a Jestřebí.
Objízdné trasy, vyznačeny na výkresech, naleznete na oficiálních stránkách města Mimoň www.mestomimon.cz.
V termínu 2. 2. 2021 – 14. 3. 2021 do 24:00 je dovoleno vozidlům IZS, BUS a stavby průjezd uzavřeným úsekem.
Od 15. 3. 2021 0:00 nebude umožněn průjezd BUS a IZS,
vozidlům stavby bude zachován.
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RŮZNÉ
dTest: Jak odolat stále důmyslnějším
trikům energošmejdů
V tomto týdnu prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně
návrh novely energetického zákona, která se snaží vypořádat
s nekalými a mnohdy i agresivními praktikami vykutálených
obchodníků s energiemi, pro něž se vžilo označení energošmejdi. Setkání s nimi totiž může vést zejména seniory a další
zvlášť zranitelné spotřebitele k uzavření nevýhodné smlouvy
o dodávkách energií. Jak se bránit, pokud jste těmto obchodníkům podlehli?
Spotřebitelská poradna dTestu dlouhodobě zaznamenává
vysoké počty stížností na takzvané energetické šmejdy. I v současné době ovlivněné pandemií onemocnění covid-19 byste
si měli dávat pozor na mile se usmívající podomní obchodníky,
kteří vám prezentují, jak snadno můžete ušetřit na platbách
za spotřebované energie. Výhodná nabídka totiž za vámi nepřijde sama, ale je třeba ji aktivně vyhledat.
Pokud byste nabídce podomního obchodníka neodolali
a podepsali mu smlouvu, nevzdávejte se. Občanský zákoník
umožňuje odstoupit až na výjimky od všech takto uzavřených
smluv bez udání důvodu a bez peněžité sankce. Důvodem je
právě okamžik překvapení a nemožnost si nabídku pořádně
rozmyslet. Energetický zákon jde ještě dále, když vedle odstoupení upravuje i možnost výpovědi takové smlouvy. „Od smlouvy o dodávkách energií sjednané při podomním prodeji tak
můžete odstoupit ve lhůtě 14 dní od jejího uzavření či ji vypovědět, a to až do uplynutí 15 dnů od zahájení dodávek podle
nové smlouvy. Lhůty se dále prodlužují, jestliže jste nebyli
s právem na odstoupení či výpověď ze strany prodejce seznámeni, a to o dobu, po kterou jste nebyli o takovém právu poučeni, maximálně však o jeden rok,“ vysvětluje Eduarda
Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest. A dodává:
„Stejné právo máte i v případě, že smlouvu o dodávkách energií
uzavřete prostřednictvím telefonu či internetu.“
Nepoctiví podomní obchodníci se však snaží právo na odstoupení
či výpověď smlouvy obejít tím, že s vámi nesjednají přímo smlouvu
o dodávkách energií, nýbrž vám předloží k podpisu přihlášku
do energetické aukce. Na jejím základě pak za vás s dodavatelem
uzavřou smlouvu o dodávkách energií. A pro tu již neplatí, že
byla dojednána při podomním prodeji nebo prostřednictvím
telefonu či internetu. Pokud se v takovém případě pokusíte novou
smlouvu o dodávkách energií ukončit, může vám jak původní,
tak nový dodavatel zaslat fakturu na tučnou smluvní pokutu
za nedodržení doby odběru, na kterou byla smlouva uzavřena.
„Ve lhůtě 14 dní však můžete odstoupit od přihlášky do energetické aukce podepsané s podomním prodejcem u vás doma
nebo sjednané telefonicky. Nestihnete-li to, je možné ještě odvolat plnou moc, která je v přihlášce obsažena. Odstoupení od
smlouvy či odvolání plné moci zašlete přinejmenším e-mailem,
nejlépe však doporučeným dopisem s dodejkou, abyste tento
krok mohli později doložit,“ radí Eduarda Hekšová.
Současně můžete zpochybnit celý aukční model, zpravidla se
totiž žádná aukce nekoná. Namítněte, že jste nebyli řádně
seznámeni se všemi podmínkami, že smluvní pokuta byla
napsána velmi malým a nečitelným písmem či nesrozumitelným způsobem a že účast v aukci měla být nezávazná a bezplatná. Zmínit lze i zakázané agresivní obchodní praktiky,
pokud na vás podomní obchodník vyvíjel nátlak.
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Projednávaná novela energetického zákona přináší řadu změn
reagujících na praktiky a triky těchto energetických šmejdů,
proti kterým jsou často spotřebitelé bezbranní. Nejvíce se
vypořádává se zprostředkovateli dodávek energií, jelikož formu
zprostředkování právě podomní obchodníci využívají nejčastěji. „Podle novely by každý zprostředkovatel musel nově
splňovat podmínky vzdělání, praxe i bezúhonnosti a získat
licenci od Energetického regulačního úřadu. Novela také
zavádí právo spotřebitele kdykoliv bez postihu odstoupit od
smlouvy o zprostředkování, což by vyřešilo problém vysokých
smluvních pokut, které jsou v současné době za odvolání plné
moci po spotřebitelích požadovány,“ uzavírá Eduarda Hekšová.
Lucie Korbeliusová, media@dtest.cz, tel.: 604 556 874
(inzerce)

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy, slepičky Green Shell – typu
Araukana a Dark Shell – typu Maranska. Stáří 16–20 týdnů,
cena 185–229 Kč/ ks.

Prodej: 15. 3. 2021 – 14.30 hod.
Mimoň – Benzina – směr Stráž pod Ralskem
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: po–pá 9.00–16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

VENKOVNÍ ROLETY
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CO INZERCE
VÁS ZAJÍMÁ
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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
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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