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HISTORIE
Připravované akce Spolku historie Mimoňska na r. 2019
I letos je v jednání přednáška o historii letectví v Mimoni, vzpomínání mimoňských pamětníků, setkávání při
schůzkách v Klubu seniorů. Domlouváme vhodné termíny k „vycházkám“ do bývalého VVP Ralsko, do Olšiny,
Vystrkova, Hlavice, Náhlova a dalších obcí. Připravujeme také křest knížky p. Jaroslava Dvořáka „Procházkou
po zaniklých obcích “, spojený s přednáškou v Muzeu
vystěhovalectví do Brazílie v Ralsku - Náhlově. Chceme
pokračovat v tradičních akcích, které již v Mimoni běží,
a proto domlouváme převzetí akce „Výstup na kostelní
věž“ od Mimoňské Obrody, která se koná 2x ročně o Velikonocích a o Vánocích. I v roce 2019 budeme pokračovat ve vydávání kalendáře města Mimoně na starých
pohlednicích.
Schůzky spolku vždy 1. čtvrtek v měsíci – od 16 hod.
Kde nejsou uvedeny časy, budou doplněny dodatečně.
Lenka Špačková

Duben 2019
4. 4., 16:00 hod Klub seniorů JOKA Mimoň - Valná hromada Spolku historie Mimoňska, klub seniorů JOKA (členské příspěvky)
20. 4.- Mimoň - Velikonoční vycházka po Mimoni, po vybraných 5 památkách, zakončená výstupem na kostelní věž
Květen 2019
11. 5., Mimoň, náměstí 1. máje - Druhý ročník celostátního
setkání retro a historických kočárků
26. 5., Ralsko – Hradčany - Svatodušní vycházka
Srpen 2019
17. 8., Náhlov, Muzeum vystěhovalectví do Brazílie Oslavy Horních vsí
Září 2019
7. 9., Horní Police - Účast na oslavách minimuzea Achilles
14. 9., Náhlov,Muzeum vystěhovalectví do Brazílie Oslava narozenin prvního brazilského prezidenta Juscelina
Kubitscheka
Prosinec 2019
21.12., Náhlov, Muzeum vystěhovalectví do Brazílie Betlémské světlo

Neutěšené zprávy z Mimoně
Těžko někdo určí, zda v minulosti přicházelo z města více
zpráv povzbudivých než neutěšených. V 19. století se daly
od sebe jasně rozlišit, protože žurnalizmus si možná ještě
nebyl plně vědom své síly a příliš nechytračil. Ve století
dvacátém prvním jsme již zaplaveni spoustou klamů.
K nejvlivnějším tiskovinám čteným v Mimoni v poslední čtvrtině 19. století patřil deník Reichenberger Zeitung
(Liberecké noviny). Zvláště jemně sledoval hospodářské
poměry a drobné i větší změny v podnikatelském prostředí
a to v celém širokém severočeském kraji.
27. května 1874 líčil v tomto periodiku německý liberální
poslanec z Mimoně Adolf Haschek situaci ve svém městě:
„Spotřeba poklesla na minimum, nové objednávky chybí,
nashromážděné zásoby nelze skoro nikde umístit a průmyslníci se snaží jen s největším úsilím uchránit před zkázou.
Dalekosáhlé omezení továrního provozu, které činí čtyři
pětiny z předešlého roku a četná úplná zastavení podniků
jsou v našich okresech na denním pořádku. Nezaměstnanost a bída nabývají denně větších rozměrů“.
Poplašná zpráva z Mimoně nebyla vlastně úplně nečekanou událostí. Už před rokem došlo k podivným věcem.
Vídeň otevřela roku 1873 světovou výstavu a hned po té
se zhroutila vídeňská burza. Několik obchodních domů
v hlavním městě Říše zkrachovalo. Předmětem jejich podnikání byl hlavně textil. Proto přišla ta rána na Mimoň.
Pozdější soudní procesy ukázaly, že někteří průmyslníci
si raději ještě jednou vypůjčili peníze a vedli podnik dále
v domnění, že hospodářská krize záhy pomine. Marně če-

kali, situace se ještě zhoršila a dluhy jen rostly.
„Žravý chřtán krize polyká stále nové oběti a počet zachvácených podniků je stále větší a hrůznější. Lidé se týden od
týdne, den od dne odevzdávají víře, že beznadějnost situace již musela dosáhnout svého vrcholu, avšak právě tak
často přišlo děsné zklamání“ (Reichenberger Zeitung 19.
12. 1875).
Krize trvala několik let, ale k větším bouřím nedošlo.
Proč? Lidé se naučili trpělivosti a žili v neobyčejné skromnosti. Toužili přežít a přežili, přišly lepší časy.
Ladislav Smejkal
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Z NAŠICH ŠKOL A ŠKOLEK
Milí čtenáři, zavedli jsme pro vás novou rubriku s názvem
Z našich škol a školek, ve které se budete pravidelně dozvídat,
jakých akcí a aktivit se účastní naše děti v místních školských
zařízeních. Předem děkujeme všem pedagogickým pracovníkům, kteří nám materiály budou dodávat.

ZŠ a MŠ Pod Ralskem

Zimní literární soutěž
Na 2.stupni naší základní školy proběhla zimní literární soutěž
na téma Zasněžený příběh. Byla rozdělena do dvou kategorií,
5.-7.třídy a 8.-9.třídy. Žáci mohli psát poezii a prózu v jakémkoliv rozsahu. Soutěžních příspěvků se sešlo celkem 20, což je
úctyhodný počet a já všem děkuji za účast!
Kategorii 5.-7.tříd vyhrála Sandra Hendrychová z 6.A, na
druhém místě se umístila Barbora Jarošová z 6.B a třetí místo obsadila dvojice Michaela Komárková a Matěj Židlický
z 6.A. V kategorii 8.-9.tříd se vítězkou stala Lucie Dvořáková z 8.A a druhé místo vybojoval Jiří Chromčák taktéž z 8.A.
Všem vítězům blahopřeji!
Mgr.Lenka Jarošová
VZPoura úrazům
VZP pořádá projekt VZPoura úrazům, zaměřený na prevenci
úrazů a nehod. Proto jsme společnost oslovili, aby k nám do
školy přijeli ambasadoři projektu, kteří náležitě vypráví své
zkušenosti s trvalými následky po úrazu.

Čtvrteční ráno 4.ročníky zahájily svůj den setkáním s vozíčkáři Honzou a Honzou. Začali se ptát dětí, co si myslí o následcích úrazu a jak mohou vzniknout. Vysvětlili jim princip míchy
a páteřního kanálu a následnou nehybnost těla a končetin. Žáci
byli zvídaví a ptali se, jak přišli ke zranění a následnému „světu na vozíku“. Udiveni byli, když vyslechli příběh jednoho

z hendikepovaných pracovníků VZP ČR, který ne svou vlastní
vinou (operace srdce) zůstal ochrnutý, oproti druhému pracovníkovi, který zaplatil za svou neopatrnou jízdu na motorce.
Z vyslechnutí příběhu o kamarádovi Jirkovi, který se ve škole
houpal na židli a zůstal do konce života nehybným, neboť si
poranil krční páteř, si děti vzaly ponaučení.
I když je vozíčkář vázán na cizí pomoc, musí se naučit dost
situací zvládnout sám. Zpočátku se učí běžné a banální věci,
jako je např. oblékání nebo dojít si na toaletu. I přes veškeré
obtíže však může dělat spoustu sportů a činností, jako třeba
plavat, hrát florbal, lední hokej či lyžovat. Žákům zdůrazňovali, kterých činností se vyvarovat a co naopak dodržovat – zejména nejezdit nepřipoutaní v autě, při různých sportech dodržovat pravidla bezpečnosti a nosit ochranné pomůcky pro daný
sport, neskákat do neznámé vody nebo se ve škole nehoupat
na židli.
Mgr.Libuše Pittnerová, Mgr.Jaroslava Foubíková
Mateřská škola - návštěva mufloní obory
Ve školce právě probíráme integrovaný blok nazvaný „Sluníčko, pomoz nám postarat se o zvířátka“. A protože se zimou
přichází sníh a tím starost o zvířátka, rozhodly jsme se s dětmi
z Mateřské školy Pod Ralskem navštívit zdejší mufloní oboru,
o kterou se stará pan Bekr.

Děti si pro muflony připravily dárečky v podobě tvrdého pečiva, ovoce a zeleniny. Muflony jsme mohly nakrmit a také
pohladit, děti z toho měly velikou radost. Většina z nich ani
neměla představu, jak muflon vypadá, natož aby ho viděla naživo. Poté nám bylo vysvětleno, jakých chyb se lidé dopouštějí
při krmení zvěře svou neznalostí. A tou došlo k úhynu několika
kusů ze stáda muflonů, zbyly jen tři kusy.
Zuzana Horáčková

ZŠ a MŠ Mírová

Lyžujeme
O vánočních prázdninách si děti, pokud nevyrazily s rodiči na
hory, sníh téměř neužily. Zato hned v neděli 6. 1. se 30 žáků
ze ZŠ a MŠ Mírová vydalo na lyžařský výcvik na Tanvaldský
Špičák v Jizerských horách. Skupina dětí byla opravdu pestrá,
protože lyžovat se vydali žáci od třetího do devátého ročníku. Někteří z nich se na lyže postavili úplně poprvé a jiní už
jsou zkušení lyžaři. Na Tanvaldském Špičáku si zimu všichni
užili opravdu vrchovatě – se závějemi sněhu i silným větrem.
O jejich žaludky se celý týden výborně starala paní Marcela
Peschelová, a tak všichni vždy nabrali sílu na další lyžování.
Týden na horách rychle utekl a teď všechny zase čeká škola.
Mgr.Martina Perutková
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MŠ Komenského

advent ve školce
Měsíc prosinec probíhal v MŠ Komenského ve třídách Sluníček a Kytiček především v duchu adventního času, příprav
a těšení se na Vánoce. Paní učitelky s dětmi vyzdobily třídy
a chodby, ustrojily stromečky, pekly cukroví, chystaly svá vystoupení na besídky pro rodiče, ale hlavně čekaly, jestli k nim
do školky za jejich velkou snahu přiletí Ježíšek. A opravdu se tak stalo, pod stromečky našly děti z obou tříd spoustu dárečků a věřte, že pro nás, paní učitelky, jsou dětská
radost a rozzářená očka tím nejkrásnějším vánočním dárečkem.

Jinak už vše směřovalo k Vánocům: velká výprava na vánoční trhy v Bautzenu, osmnáctého tradiční Vánoční akademie,
tentokrát zaměřená tanečně, neboť jednotícím tématem byly
muzikály.
Mgr. David Hollan

Shrnutí předvánočního času ve škole

Jsem žákyně 2.A. na základní škole pod Ralskem v Mimoni.
Moje třídní paní učitelka je Lenka Zetová.
30.11. jsme byli opět pozváni na rozsvícení vánočního
stromu. Účastnilo se nás 18 žáků ze třídy. Náš program na
vystoupení jsme si připravovali celý týden. Program obsahoval Koledy a básničky, každý rok to navodí krásnou
vánoční atmosféru. Tiše doufám, že se této akce budeme
moct zúčastnit i příští rok.

Petra Hudíková

Gymnázium

Prosinec na gymnáziu
Poslední měsíc kalendářního roku byl naplněn nejrůznějšími
událostmi – pátého jsme oslavili Mikuláše, škola se hemžila
čerty a anděly. Jejich řádění ale na dvě hodiny ustalo, aby mohl
proběhnout pořad o životě v Keni. Tato akce proběhla v rámci
našich Fair Trade aktivit a výtěžek putoval na školní pomůcky
do jedné africké školy.

Studenti ze sexty se zúčastnili výtvarné soutěže ke stému výročí vzniku republiky, vyhlášené ministerstvem školství. Jejich
lehce provokativní „Agročert“, inspirovaný estetikou počítačových her, zvítězil v Libereckém kraji mezi díly věnovanými
aktuální dekádě.

5.12. nás u nás ve třídě navštívil čert s Mikulášem i andělem. Od čertů jsme se dozvěděli, že někteří spolužáci jsou
napsáni v čertovské knize hříchů. A ti hodní samozřejmě
dostali nadílku.
12.12 vzal sociální odbor za odměnu 5 dětí z naší třídy na
výlet do Liberce.
18.12. jsme se zúčastnili turnaje ve vybíjené a fotbalu.
Moje třída vyhrála oba dva turnaje a byli jsme náležitě odměněni.
20.12. jsme šli se spolužáky do kina na pohádku Líza
a mimi, záhada vánočního světla. Pohádka byla opravdu
krásná, moc se nám líbila.
21.12. jsme měli jako každý jiný rok vánoční besídku….
Při této příležitosti jsme si zavzpomínali zpěvem koled na
paní učitelku Mgr. Petru Eflerovou. Potom jsme si rozdali
vánoční dárečky a rozloučili se, tímto nám začaly vánoční
prázdniny.
Šárka Michaela Kasalová, žákyně 2.A.
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RŮZNÉ
Výzva rodičům nově narozených dětí Tříkrálová sbírka v Mimoni podpoVážení spoluobčané,
řila Sociální automobil
dlouholetou tradicí je pro občany s trvalým pobytem na území města Mimoň Vítání občánků.
V souvislosti s účinností zákona o základních registrech
a v návaznosti ve smyslu NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údajů a o volném pohybu těchto
údajů došlo ke zpřísnění a omezení využívání osobních údajů
a již nemáme přehled o nově narozených dětech. Nutný je aktivní přístup ze strany rodičů. Vítání
občánků je určeno dětem s trvalým pobytem v Mimoni.
Městský úřad Mimoň připravil
souhlas, který stačí vyplnit a doručit osobně na matriku Městského úřadu nebo poštou na adresu Městský úřad Mimoň,
Mírová 120, 471 24 Mimoň, případně zaslání do datové
schrány města. Přihlášku lze vyzvednout ve vestibulu Městského úřadu nebo stáhnout na webových stránkách města,
v sekci město – úřad, formuláře.
Z těchto důvodů žádáme všechny rodiče, kteří mají zájem
se Vítání občánků zúčastnit, aby poskytli městu Mimoň písemný souhlas s pozváním na tuto slavnostní událost.

Vzpomínky a realizace snů jiným
Když jsem byla malá holka, přála jsem si vždy krásné dárky
k vánocům, ale jelikož nás bylo 5 sourozenců, tak asi pochopíte, že moje vánoce nebyly z těch nejštědřejších. Když
jsme se po vánocích vraceli do školy, všichni se chlubili co
všechno dostali a já se spíše styděla, že se vlastně nemám
čím pochlubit. V poslední době jsem dost přemýšlela. Asi
k tomu napomohla i předvánoční atmosféra a chtíč někomu
pomoct. Pomoct dětem ze sociálně slabších rodin, dětem
u kterých vím, že mají podobné pocity jaké jsem měla já
jako dítě. Samozřejmě myslím děti z okolí mého bydliště,
které můžeme běžně vidět na ulici. Takže jsem se zaměřila na Mimoň a blízké okolí. Začala jsem spolupracovat
s neziskovou organizací Citigo Ergo Sum. Spolu jsme vytvořili projekt Padající hvězda. Během měsíce a půl jsme
udělali seznam zhruba 35 potřebných pro obdarování.
Mnoho Mimoňských občanů se přidalo a donesli do veselého bazárku spousty hraček a jiných dárečků.Dokonce i nad naše očekávání se vybraly peníze na kočárek pro
jednu holčičku. Pár dnů před Vánoci jsme dárečky zabalili
a rozvezli do škol a rodin. Když jsme viděli ty úsměvy
a nadšení, zahřálo nás to u srdce. Mohli jsme dokonce udělat i radost na základní škole pod Ralskem kde jsme našli 3
dětičky vhodné pro pomoc. Touhle cestou bych chtěla poděkovat všem co se podíleli na pořizování dárečků i na darování finanční částky a všem kdo nás jakkoliv podpořili.
Děkuji příteli Davidovi a mým dětem
Ivana Bodláková
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V prvních 14 dnech nového roku byla i ve Mimoni pořádána největší celorepubliková dobrovolnická akce Tříkrálová
sbírka. Vybíralo se již tradičně na podporu Sociálního automobilu Farní charity Česká Lípa. Během letošního roku
se vykoledovalo v ulicích Mimoně, v obchodech či při mši
7 235 Kč z celkových 133 037 Kč, které byly vhozeny
v 11 městech a obcích regionu do úředně zapečetěných tříkrálových kasiček Farní charity. Úctyhodná částka, která
převýšila loňskou o více jak 1 000 Kč, podpoří i letošní rok
mimo jiné provoz dvou bílých tranzitních vozů, které na
Českolipsku sváží denně 23 zdravotně hendikepovaných
dětí do školy a ze školy, čímž pomáhají rodičům v intenzivní péči a dětem poskytují pocit samostatnosti. “Srdečně
děkujeme vedení města a farnosti Mimoň za podporu při
organizaci sbírky a dobrovolníkům z řad charitních zaměstnanců a jejich dětem za energii a nadšení, s nimiž se zhostili
rolí tří králů a vedoucích skupinek. V neposlední řadě patří obrovské díky všem, kteří do kasiček přispěli,” řekla za
Farní charitu Česká Lípa koordinátorka Tříkrálové sbírky
Pavla Bratršovská.
Za Farní charitu Česká Lípa
Jiří Gottlieber

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

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

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

(inzerce)

RŮZNÉ
Život se SPOZem
K 31.12.2018 ukončila ze zdravotních důvodů funkci členka Komise pro občanské záležitosti při Městském úřadu
v Mimoni paní Blanka Budinská, která v komisi pracovala
od roku 1989.

V prosinci rada města rozhodla zřídit pracovní skupiny a z Komise pro občanské záležitosti se stala pracovní
skupina s názvem Sbor pro občanské záležitosti, která má
i nadále společenské poslání a její členky se spolupodílí na
organizaci občanských obřadů a slavnostních aktů, jakými

Česko zpívá koledy

S koledou Nesem vám noviny… symbolicky začala jedna z největších předvánočních akcí, jejíž osmý ročník se uskutečnil na
stovkách míst u nás, ale i v zahraničí. V centru pro seniory
se ve středu 12. 12. 2018 od 18:00 hod. sešli zájemci, kteří se
připojili do akce „Česko zpívá koledy“, kterou si díky pohodové
předvánoční atmosféře oblíbili. Mimo určené koledy si zazpívali mnoho dalších. Za svůj „výkon“ dostali všichni skleničku vína

jsou mimo jiné vítání nově narozených občánků, uspořádání jubilejních svatebních obřadů – zlaté, diamantové a jiné
svatby, setkání sedmdesátníků a návštěva našich spoluobčanů, kteří se dožívají 80, 85, 90, 95 let a dalšího každého
roku věku. Sbor pro občanské záležitosti přispívá k reprezentaci města Mimoň a také nezapomíná na občany našeho
města žijící v domově důchodců, kam členky chodí spolu se
žáky základní školy Mírová přát ke dni matek. Účastní se
zahájení školního roku na základních školách a slavnostního závěrečného ukončení školního roku pro žáky devátých
ročníků v obřadní místnosti Městského úřadu Mimoň.
Sbor pro občanské záležitosti bude i nadále pořádat 2x do
roka taneční odpoledne pro seniory od 15:00 do 18:00 hod.
v Domě kultury Ralsko. Kde k poslechu a tanci bude hrát
skupina Vivasong Víti Vávry. Taneční odpoledne se pořádají na jaře a na podzim a vstup na tato taneční odpoledne
jsou zdarma.
Je pro nás potěšením vyjádřit Vám, paní Blanko Budinská,
v souvislosti s Vaším odchodem ze Sboru pro občanské záležitosti upřímné poděkování za Vaše nadšení, ochotu, péči
a práci, kterou jste během svého dlouholetého působení
v této komisi (pracovní skupině) vykonávala. Přejeme Ti do
dalších let mnoho optimismu, dobrou náladu při tvůrčí práci
ať výtvarné či hudební.
SPOZ
Mgr. V. Böhmová
či džusu a sladkost v podobě sušenek či domácího cukroví, které
některé účastnice stačily v předvánočním čase již upéct.
Za příjemný večer všem děkuji a těším se na devátý ročník
Mgr. V. Böhmová

(inzerce)
Únor 2019
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RŮZNÉ
Tipy na výlet
Kam na běžky v Lužických a Jizerských horách?
Lyžařským rájem pro klasické lyžování jsou Jizerské hory,
to se ví už od školy. Jizerská lyžařská magistrála je jednou
z nejnavštěvovanějších a nejoblíbenějších oblastí pro běžecké lyžování v České republice. Běžecké stopy jsou zde
upravovány již po více než tři desetiletí. Nemalou zásluhu
na proslavení této oblasti má populární závod Jizerská padesátka, který se tady koná každý rok – nyní je naplánovaná
na 8. – 10. 2. 2019. Na síti cest náhorní plošiny, která tvoří
Jizerskou magistrálu, se udržuje více než 180 km běžeckých stop pro klasické lyžování i bruslení s neuvěřitelnými
22 nástupními místy. Lyžařské stopy vás vyvedou ze známých středisek, Bedřichova a Jizerky, ale i z dalších nástupních míst jako Oldřichov v Hájích, Nové Město pod
Smrkem, Desná, Horní Polubný nebo Martinské údolí
v Kořenově. Díky široké škále výběru si na své si přijdou lyžaři všech výkonnostních kategorií. A hlavně nezapomeňte,
že díky blízkosti hranice můžete vyjet i na polskou část, kde
jsou skvěle upravované tratě kolem Jakuzsyc nebo přejet na
krkonošskou magistrálu. A pokud se vám na magistrále bude líbit, můžete přispět na její udržování a úpravu tras i vy – stačí si zakoupit
samolepku, odznak nebo poslat dárcovskou SMS.
Aktuální stav upravovaných tratí najdete na: www.jizerskaops.cz
Ideálním místem je i Kořenovsko, tam se totiž můžete rozhodnout, na jakou stranu se vydáte - jedním směrem na Smědavu a Bedřichov, druhým směrem na Krkonoše. 60 km upravovaných lyžařských běžeckých tras vás natolik chytne, že nebudete chtít odjet. Až
navíc ještě zjistíte, že zasněžená rozhledna Štěpánka, královna rozhleden, má v zimě své neodolatelné kouzlo, v muzeu Járy Cimrmana
pod rozhlednou Maják objevíte zázračné „ski“ a v místních hospůdkách ochutnáte něco dobrého, příští víkend vyrazíte hned znovu.
Pokud si netroufáte na Jizerky, vydejte se do Lužických hor. Lužické hory totiž nabízí možnost lyžování těm, kteří vyhledávají trasy
zejména pro klasické lyžování. Výchozím bodem je Polevsko u Nového Boru, tratě jsou upravovány i v okolí obcí Kytlice, Svor, Kamenický Šenov - Prácheň, Prysk, Cvikov a vrchů Luž a Jedlová. Po lužickohorské magistrále je možné se vydat až na německou část,
do okolí obcí Waltersdorf, Jonsdorf, Oybin a Lückendorf. Takže v jeden den navštívíte dvě země a můžete porovnat, kde dělají lepší
svařák. My Lužické hory navíc doporučujeme pro rodiny s dětmi, protože je zde zabavíte i v menších skiareálech a řada penzionků
a chat vám nabídne i příznivé ceny.
Informace o stavu tratí sledujte na www.kamzasnehem.cz a na www.skipolevsko.estranky.cz/clanky/snehove-podminky-na-polevsku.html
zdroj: www.liberecky-kraj.cz

Okolní akce
Masopust

Masopust v duchu brazilského karnevalu. Vernisáž výstavy, přednáška o Brazílii, Tam Tam Batucada, masopustní
průvod ... Městské kino a náměstí Míru v Novém Boru
8. a 9. února 2019. Více na http://www.kulturanb.cz

Divadlo: TITaNIC

Komedie o nejbezpečnější plavbě všech dob… račte si
nastoupit! V mnoha rolích hrají: Filip Blažek a Miroslav
Vladyka. 18. února 2019 v 19,00 hod. v Městském divadle
v Novém Boru. Více na http://www.kulturanb.cz

Starosplavský a Dokský MaSOPUST

Tradiční Starosplavský a Dokský MASOPUST, který začíná 16. února 2019 srazem masek na náměstí Republiky
v 9,30 hod. před radnicí, odkud se průvod vydává Jarmilinou stezkou před hasičskou zbrojnici ve Starých Splavech. Doprovodný program - soutěže, živá muzika. Více na
http://www.doksy.com
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Ivan Mládek a jeho Banjo Band

Typické složení skupiny sestávající jak z hudebníků, tak
i ze známých Mládkových komiků. Dadaistické monology, scénky a anekdoty střídají známé i méně známé písničky Banjo Bandu, které interpretuje jak Ivan Mládek,
tak i ostatní členové jeho „panoptika“. 19. února 2019 od
19,00 hod. v Jiráskově divadle v České Lípě. Více na
www.cl-kultura.cz

Hornický ples

Hornicko – historický spolek pod Ralskem pořádá 23. února
2019 od 20,00 hod. v kulturním domě U Jezera ve Stráži
pod Ralskem Hornický ples. K poslechu a tanci hraje Taneční orchestr Domestic. Více na http://www.strazpr.cz/

Divadlo: Paní plukovníková

Jiřina Bohdalová v hlavní roli svérázné vdovy. 27. února
2019 od 19,00 hod. v Jiráskově divadle v České Lípě. Více
na www.cl-kultura.cz

RŮZNÉ
Liberecká záchranka má svůj prapor a oceněné pracovníky
Slavnostní atmosféra provázela na konci roku první ročník Slavnostního ocenění záchranářů. V jeho úvodu převzal ředitel ZZS
LK Luděk Kramář z rukou hejtmana Libereckého kraje Martina
Půty prapor. Ten symbolizuje soudržnost ZZS LK s Libereckým krajem a svatá Zdislava, zobrazená na jeho rubu spolu s latinským nápisem „Milujeme život, bojujeme o něj“, pak starost
o zdraví a rodinu. Náměstek hejtmana Libereckého kraje následně na prapor připevnil také stuhu k 100. výročí republiky. Pod
praporem následně ředitel Kramář ocenil několik svých spolupracovníků. „Záchrana lidských životů a ochrana lidského zdraví, by se v naší každodenní činnosti neobešla bez velmi těsné
spolupráce všech pracovníků ZZS LK. Lidé, kteří volají na linku
155 a většinou ve velmi zoufalé situaci čekají, že jim někdo pomůže, si neuvědomují, jaký svým voláním spustí kolotoč. Jejich
volání díky technikům přijme operátor. Ten je první, kdo s nimi
sdílí jejich pocity. Vyhodnotí získané informace a pošle další lékaře, záchranáře, sanitu nebo vrtulník. Všichni na místě udělají, co je v jejich silách. Je to práce plná emocí, někdy zoufalství,
někdy radosti. Bez ohledu na čas, počasí, vlastní problémy - ta
práce je vždy vysoce profesionální. Právě na ní závisí naděje,
kterou lidé do volání na linku 155 vkládají. Protože když jedeme
my, vždy vezeme naději. A po předání pacienta v nemocnici se
rozbíhá další administrativní kolotoč. Účtování, vykazování, statistiky... Ani bez těch, kdo u pacienta nejsou přímo, se naše práce
neobejde. Slavnostní ocenění záchranářů je tedy poděkování za
práci těm všem, kdo u Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje pracují,“ řekl. Kramář ocenil i hejtmana kraje Půtu
a náměstka Sobotku, kterým poděkoval za pomoc a spolupráci
se Zdravotnickou záchrannou službou. Připomněl například probíhající obnovu vozového parku či pravidelný zájem o činnost
ZZS LK. Zvláštní ocenění za významný čin obdržel i zástupce
z řad veřejnosti: Petr Hausner jako zdravotnický laik naprosto
precizně oznámil na lince 155 kolaps mladého muže. Perfektně

zvládl situaci na místě a ve spolupráci s operátorkou dispečinku
bezchybně zorganizoval záchranné práce, čímž pomohl zachránit lidský život. A vyznamenání dostala za vzornou reprezentaci
a záchranu lidských životů i záchranná služba. Z rukou hetmana Martina Půty je převzal ředitel Kramář. Následně hejtman
předal pamětní listy s poděkováním za organizaci letního metodického cvičení záchranných služeb P155 Liberecká čtyřem
pracovnílkům ZZS LK, kteří je měli na starosti.
Michael Georgiev

dTest: jaké jsou nejčastější omyly při reklamacích
Reklamace patří k nejčastěji uplatňovaným a také nejdůležitějším spotřebitelským právům. Pravidla pro uplatňování takzvaných práv z vadného plnění však nejsou jednoduchá a zákazníci
v nich často tápou. S jakými omyly se v naší spotřebitelské poradně setkáváme nejčastěji? Mnoho spotřebitelů hromadí pomačkané blednoucí účtenky od každého nákupu, ale nemohou
najít zrovna tu, kterou pro reklamaci potřebují. Absence účtenky
neznamená automaticky nemožnost zboží reklamovat. Prodejce
sice může požadovat důkaz o koupi, tím ale nemusí být jen papír
z jeho kasy. Vzestup bezhotovostních plateb zde může zachránit
spoustu situací – pokud jste nákup platili kartou, stačí transakci dohledat ve výpisu z internetového bankovnictví. Skvělým
pomocníkem pro správu účtenek jsou mobilní aplikace. Hned
po nákupu si paragon vyfotíte, pojmenujete a originál můžete
zahodit. V takové „kartotéce“ se vám pak bude hledat lépe než
doma v přecpaném šuplíku. Pokud žádný hmatatelný důkaz nemáte, ale nákup u konkrétního prodejce je zřejmý třeba proto, že
jste stálý zákazník na malém městě nebo jde o unikátní produkt,
který nikdo jiný neprodává, nenechte se odbýt. U soudu by mělo
šanci na úspěch například i svědectví dalších osob – ale k němu
se obchodníkovi nejspíše chtít nebude.
Zboží můžete reklamovat i jinde, než jste ho koupili. „Představte
si, že jste si zakoupili kabát, když jste byli na pracovní cestě
v Praze, ale žijete v Ostravě a do hlavního města se v nejbližší
době nechystáte. To nevadí, protože reklamaci můžete uplatnit
na kterékoli pobočce nebo v sídle prodejce, ledaže by prodejce
předem určil jiný subjekt, zpravidla servis,“ poznamenává Lukáš Zelený.
Někdy může být složitější zorientovat se v tom, kdo vám zboží

prodal. Myslete na to, že rozhodující je IČ nebo obchodní firma
uvedená na dokladu. Často zjistíte, že síť konkrétní značky je
v celé republice spravována jednou společností, která je vaším
prodejcem a zboží k reklamaci můžete předat v jakékoli její provozovně. Pozor ale na franšízy – i když vidíte stejnou obchodní
značku a logo, může jít o různé obchodní subjekty. Reklamovat můžete samozřejmě i poštou, což využijete nejspíše hlavně
u zboží zakoupeného v e-shopu. Ani poštovným se nenechte odradit. Jestliže bude reklamace uznána, můžete požadovat náhradu všech účelně vynaložených nákladů. V opačném případě vám
prodejce poštovné neproplatí. Pokud nakupujete zboží z bazaru
či od známých z druhé ruky s klidem v duši, že vám k němu
předchozí vlastník dává i paragon a zbývá ještě rok záruky, neusněte na vavřínech. V praxi sice reklamace druhým vlastníkem
ve většině případů prochází, avšak obchodník má právo vám
nevyhovět s argumentem, že spolu nemáte žádný právní vztah.
Problém je v tom, že práva z vadného plnění jsou vázána k dané
kupní smlouvě, kterou prodejce uzavřel se svým původním zákazníkem. „Řešením tedy může být zůstat s původním vlastníkem v kontaktu a v případě potřeby poslat do prodejny jeho,
což bude schůdné asi maximálně mezi přáteli nebo příbuznými.
Praktičtější je sepsat takzvané postoupení práv z vadného plnění, kde vlastník prohlásí, že všechna současná i budoucí práva
postupuje vám,“ vysvětluje Lukáš Zelený. Práva z vadného plnění mohou plynout z každé smlouvy, přičemž jejím předmětem
může být téměř cokoli. Pokud něco nesedí, nebojte se ozvat třeba i v restauraci, u kadeřníka, u mobilního operátora, který vám
zaslal zjevně nesmyslné vyúčtování, nebo na zájezdu, jenž trpí
nedostatky.
Únor 2019
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RŮZNÉ
Fenomén Bohemian Rhapsody
Jestli se dnes zeptáte kohokoliv, jaký byl jeho nejoblíbenější film, který v poslední době viděl, pak 99 procent lidí
rozhodně odpoví, že je to Bohemian Rhapsody.„Kolikrát jsi
na tom byl?“ je nyní mezi kolegy v práci nejčastější otázka.
Nezřídka jsem zaslechl, že „už jsem to viděl dvakrát a o víkendu jdu potřetí“. Neskutečný zájem o projekci tohoto filmu zasáhl i naše město a můžeme si jen blahopřát, že máme
možnost vidět film nyní každý měsíc a je narváno. Kdo by
to byl čekal?
Od dob porevolučních tady snad nebylo podobného zájmu.
Ještě dobře si pamatuji skoro vyprodaný sál, tenkrát ještě
s celým přízemním prostorem, kde byly staré, ale funkční
sedačky, na začátku 90. let, kdy do kinosálů vtrhly akční
hity typu Hvězdných válek, Skála nebo dětské komedie
Sám doma. Návštěvnost kina od té doby prošla různými
skoky, ale nynější zájem o BR, který se na serveru Československé filmové databáze stal 4. nejlepším filmem všech
dob, zcela vybočuje z normálu. Co ale české diváky na filmu Bohemian Rhapsody přitahuje, že na to tolik chodíme?
Je to doporučení přátel, známých, kteří „žrali“ Freddieho
a Queen songy v 70. a 80. letech, tehdejší porevoluční zájem o rebelství hudebního světa, skutečná líbivost a originalita rockových pecek nebo pompézní výstupy frontmana?
Já osobně jsem nebyl bůhvíjakým fanouškem skupiny, vyrostl jsem spíše na hard rocku let 80., ale těšil jsem se, že
uvidím zajímavý hudební film, se kterými se v poslední
době roztrhl pytel, ale ne vždy jsou úplně povedené. Byl
jsem však naprosto uzemněn skvělou projekcí a odměněn

perfektním filmařským zážitkem, který je o to cenější, že
film natočil Bryan Singer. Režisér, který víceméně zatím
proslavil hollywoodské blockbustery tipu X-men nebo Superman, se ve filmu úžasně odpoutal od velkolepých akčních scén a velmi vkusně a emotivně popsal životní dráhu
skupiny s důrazem na život Freddie Mercuryho. Samozřejmě gigantický rozměr závěrečného setu na festivalu Live
Aid je na filmu tou nádhernou třešničkou. Předtím sledujeme chronologii zrání kapely, emotivní až dráždivé scény
zevnitř i zvenku hudebního byznysu,lidsky poutavý příběh
(ne)naplněné lásky mezi vokalistou a Mary. Je krásné dnes
vědět, že se oba filmoví představitelé do sebe během natáčení zakoukali a prožívají nyní svůj vlastní milostný příběh.
I toto může být síla filmu. Nemá cenu zde rozebírat jednotlivé filmové scény, které už jsou dnes památné a budou se
citovat, a ani hudební hity, které všichni znají. Nejlepší je
totiž si pustit živý záznam na youtube z onoho koncertu,
kterýkoliv klip kde Freddie a spol. excelují anebo objevovat
opravdu první legendární alba, což je velká poznávací cesta,
která však stojí za to a kterou osobně doporučuji! Anebo
prostě zajít znovu do kina. Tohle poslední řešení sice opět
stojí nějaké peníze, ale pohlazení po duši opět může proběhnout. A o to přece filmu jde především. Aby okouzlil,
potěšil, dojal.
A to se Bohemian Rhapsody naprosto podařilo.
Queen jsou „mrtví“, ale král bohémské rhapsodie bude žít dál.
David Frei

adventní nadílka Zpěvandulí
Všechny pěvecké sbory mají v předvánoční době hodně napilno, Zpěvandule nejsou v tomto směru žádnou výjimkou.
Písněmi obdarovávaly posluchače nejen na Českolipsku,
ale i v Praze. Možná si někdo neuvědomuje, že i zpěváci
jsou obdarováni, to když vidí a slyší kladnou spontánní
odezvu u publika.
Letošní zimní pěvecká sezóna začala u Zpěvandulí již v listopadu v Dubnici, adventní zpívání pokračovalo ve Stráži
pod Ralskem, v Praze, v Pertolticích a skončilo v Mimoni.
Do Dubnice i do Stráže se vracíme jako ke starým přátelům
– domácí pohodová atmosféra je pro nás vždy radostným
zahájením adventu. Do Prahy jsme se letos vypravili již počtvrté a na výstavě v Betlémské kapli dostaly Zpěvandule
hned několik mimořádných dárků. Jedním byl pan Jaroslav
Krček, pedagog, muzikant a skladatel v jedné osobě, který
si nás přišel poslechnout a jednu ze svých koled si s námi
i zazpíval! Dalšími dárky byly reakce publika – lidé hráli
a zpívali s námi, reagovali i na text (při stále se opakujících
slovech „Je nám tu zima“ nabídla jedna paní z publika Kamilovi kabát …) atd. Největším překvapením - dárkem pro
nás byla paní Mia. Tolik se jí naše zpívání líbilo, že neváhala a přijela za námi ještě na následující koncert do Pertoltic,
přivezla i svou dceru a po celý koncert jim oběma zářily
oči jako světýlka na vánočním stromečku… V Pertolticích
bylo dárkem pro nás již přivítání – berou nás tu jako staré přátele a samozřejmou součást „Pertoltického adventu“.
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Poslední tři koncerty plné oboustranného obdarování jsme
měli v naší rodné Mimoni. Tradiční „Betlémské hvězdičky“
v muzeu, koncert s Levandulkami v hudebně ZŠ Mírová
a hlavně adventní koncert v kostele Petra a Pavla, na který
přišlo tolik posluchačů, že se nevešli do lavic a museli stát
v uličkách po obvodu kostela. Věříme, že výtěžek tohoto
koncertu bude použit na prospěšnou věc pro všechny lidi
našeho města a vědomí, že jsme tomu napomohli, je pro nás
velkým dárkem…
Karel Čapek kdysi napsal: „To nejkrásnější na světě nejsou
věci, ale chvíle, okamžiky, vteřiny…“. Doufáme, že chvíle letošního adventu jsme mnohým lidem našimi koncerty
udělali nezapomenutelnými.
Miloslava Filipová

Poděkování
Odbor kultury děkuje Cukrárně DaNa,
nám. 1. máje za
1. cenu v soutěži
o nejhezčí masku
únorového Kouzelného
MaXi karnevalu.

INZERCE

Daňová a účetní kancelář
Nevíte si rady? Pomůžeme vám …
VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE
ZPRACOVÁNÍ MEZD
DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

tel.: +420 604 227 539
www.danovypoplatnik.cz
kancelar@danovypoplatnik.cz
https://www.facebook.com/danovypoplatnik

Jablonné v Podještědí, Dlouhá 99 (poliklinika, 1. patro)
Únor 2019
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Sváteční turnaj starší přípravky se vydařil
V době povánočního klidu oddíl TJ Jiskra Mimoň uspořádal
29.12.2018 v místní hale turnaj starších přípravek za účasti
družstev, která se umístila v konečném pořadí takto:
1/MIMOŇ B
2/MIMOŇ A
3/FK STRÁŽ POD RALSKEM
4/SLAVOJ DUBÁ
5/FK DOKSY
6/LOKOMOTIVA ČESKÁ LÍPA

Hrálo se o poháry a medaile, takže o nasazení a chuť vyhrávat nebyla nouze. Bylo vidět i několik hezkých fotbalových akcí, kterým přihlížela a fandila naplněná místní hala,
kde se vytvořila bouřlivá divácká kulisa a jeden spokojený
divák si odnesl i cenu za uhodnutý celkový počet branek
v turnaji. Závěru turnaje a předání cen se zúčastnil starosta
Petr Král, který poděkoval všem trenérům, hráčům, pořadatelům a navrhuje, aby se turnaj stal každoroční tradicí.
Jan Sutr

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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