RŮZNÉ
Slova

Fotni mi to tím svým pětkovým ajfonem a přes apku to
uprav a sendni na fejsko. Pak mi písni, ti to volajkuju. Že
nerozumíte? Zřejmě nejste příslušníkem nejmladší generace, pro kterou je takováto mluva zcela běžná.
Jazyk médií či politiků by také mohl být námětem na dlouhé povídání. Opomenu-li přemíru všech „jakoby“ a „vlastně“, zaráží mě přehnané používání cizích slov, zvl. anglicismů, tam, kde lze mluvit prostě česky. Rozum zůstává
stát například nad tímto sdělením: „Vážená paní Smetana,
už včera jsem anoncoval, že to budeme teprve diskutovat
a hledat sofistikovaný konsenzus.“ K naší mateřštině se
často chováme macešsky. Jan Werich kdysi řekl: „Čeština
je krásná řeč. Ona má obrovskou plejádu slov pro obyčejný věci. Třeba kulaťoučké jablíčko. To neřeknete jinou
řečí. Angličan musí říct a little round apple, malé kulaté
jablko… Tomu přece chybí barva i vůně.“
Slovní zásoba českých dětí chudne, na špatné vyjadřovací
schopnosti a komunikační dovednosti žehrá nejeden učitel
(pozn.: slovu žehrá většina dětí nerozumí). Myslela jsem,
že se mi to sem bude vejít, řekla mi nedávno moje žákyně. Upozorňuji, že není cizinkou, čeština je její mateřský
jazyk.
Slova hrají v našem životě velkou roli. Jsou součástí běžně
užívaných rčení - za slovo se umíme chytat, slovo někdy
dává slovo, někdo pro slovo nejde daleko, jiný musí mít
poslední slovo za každou cenu… Mohou být předmětem
sváru i zášti, vyjadřovat vzletné city i nenávist. Když je
z úst vypustíme, ani párem koní je nedostaneme zpět (české přísloví).
Žijeme v době inflace slov (agresivních, útočných, častěji
napsaných, než pronesených tváří v tvář), ale nedostatku
činů. V době, kdy není v módě nazývat věci pravými jmény. V době, kdy se každý může vyjádřit téměř ke všemu,
ale kdy mnoha slovy často neřekneme nic, kdy mluvíme
jen proto, abychom mluvili, abychom byli slyšet nebo vidět.
Veronika Vopatová z kvarty, která napsala esej na téma
Slovo, slovy neplýtvá. Naopak, váží každé slovo. Zkusme
i my více vážit slova.
Slovo, skupina hlásek tvořící ustálený celek dávající smysl, je jedním z největších pokladů lidské duše. Jedná se
o nositele významu, zprostředkovatele komunikace a ctitele minulosti. Slovo dává černobílému, slepému světu
barvu, užití i smysl. Vytváří pořádek v chaosu a rozlišuje
věci, které lidské chápání může splést. Propůjčuje němému zpěvákovi hlas a neviditelnému řečníkovi názor. Slovo
je ale i zbraň ostřejší než kterýkoli nůž, definitivnější než
kterýkoli konec, může být fatálnější než kterýkoli výbuch,
ale nerozeznáme tak mocné slovo proti těm planým. Některá slova jsou totiž slabá, hojná a zrádná. Slovo je lež
i pravda ve věrohodném kostýmu, proplouvající lidmi. Ne
každý zvládne masku strhnout.
Myslím, že lidé by se neměli bát mluvit. Litujeme totiž
těch nikdy nevyslovených čistých slov více nežli těch řečených ve fešném oblečku na karnevalu skutečného světa
plného posluchačů, kteří nezapomínají.
Mgr. M. Grigerová, Gymnázium Mimoň

Vítání nových občánků

Dne 14.10.2017 jsme na MěÚ Mimoň přivítali nové občánky
města Mimoň. Obřadní síň byla plná miminek, rodičů a příbuzných. Zástupkyně SPOZu paní Petra Nováková přivítala všechny přítomné. V doprovodném programu vystoupily
s pásmem písniček a básniček děti ze Základní školy a Mateřské školy Mírová, z mateřské školy Letná, pod vedením paní
učitelky Jaroslavy Michalské a Jany Šmejkalové. Za úspěšné
vystoupení je všichni přítomní pochválili a sklidily velký potlesk.

Slavnostní řeči se ujal starosta města pan František Kaiser. Přítomným rodičům gratuloval a popřál jim a jejich dětem pevné
zdraví, hodně štěstí a mnoho radosti. Po slavnostní řeči se rodiče zapisovali do pamětní knihy a převzali si dárek od města
Mimoň. Poté se mohli rodiče s dětmi vyfotit na památku.

Mezi nové občánky města byli přivítáni:
Adam Zubko
Karolína Syrová
Matthias Šesták
Filip Kunc
David Jirásko
Václav Švadlenka
Jan Švagr

Mgr. V.Böhmová, tajemnice SPOZ
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RŮZNÉ
Národní Geopark Ralsko vydal
hmatové mapy pro nevidomé

Hmatové mapy zahrnují celou oblast geoparku v měřítku
1:37 000. Jsou opatřeny popisky v Braillově písmu a reliéfně
jsou vytištěna sídla, vodní toky a cesty. Mapy ve spolupráci
s geoparkem připravilo Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky Masarykovy univerzity v Brně. „Mapy jsou
určeny pro slabozraké a nevidomé, kterým umožní základní
představu o rozloze, vzdálenostech a zajímavostech v geoparku,“ uvádí Lenka Mrázová, ředitelka Geoparku Ralsko. Mapy
budou předány na informační střediska v Geoparku Ralsko –
například v Doksech, Kuřívodech nebo v Hradčanech, aby byly
dostupné přímo v místě.

Mapy jsou jen jedním z výstupů projektu s názvem Doteky Máchova kraje, který geopark realizuje od začátku roku. Proběhla
již řada akcí - například bezbariérový výlet do Hradčan, ornitologická procházka s nevidomými, tvořivé workshopy zaměřené
na aromaterapii nebo tvoření z hlíny a přírodních materiálů. Jedná se o workshopy, které využívají jiné smysly než zrak. Jendou z dalších aktivit je beseda dětí ze základní školy Slovanka
v České Lípě se zástupci organizace SONS – sjednocené organizace slabozrakých a nevidomých. „Během setkání si děti mohly
vyzkoušet i práci s vodícím psem nebo napsat své jméno Braillovým písmem,“ dodává Lenka Mrázová. Celý projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí a Libereckým krajem.
Geopark Ralsko se od počátku své činnosti snaží zpřístupňovat
oblast nejen obvyklým návštěvníkům, ale také lidem se specifickými potřebami. „Našim cílem je umožnit znevýhodněným skupinám aktivní pobyt v přírodě nebo zapojení do dalších aktivit,
které vytvářejí pozitivní vztah k přírodě a krajině,“ vysvětluje
Lenka Mrázová.
Do konce roku budou zmapována místa, která jsou v Máchově
kraji vhodná a dostupná pro lidi na vozíčku. Informace budou
dostupné na webových stránkách geoparku v interaktivní mapě,
včetně popisu bezbariérové dostupnosti vybraných turistických
služeb (např. informačních center, muzeí, restaurací).
Informace pro média:
Národní geopark Ralsko leží na území bývalého vojenského
prostoru Ralsko, opuštěného sovětskou armádou před šestadvaceti lety. V roce 2016 se geopark stal sedmým národním geoparkem České Republiky. Území geoparku se z převážné části nachází v územní jednotce jedné obce (je tvořeno celým katastrem
města Ralsko, částí katastru města Doksy a Hamru na Jezeře).
Mgr. Lenka Mrázová - ředitelka
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Nabitý adventní program Zpěvandulí

Příznivci našeho sboru Zpěvandule, těšte se s námi – čeká nás
řada koncertů na místech, kam se pravidelně vracíme, v našem
regionu i daleko za jeho hranicemi.
Již v předadventním čase - 2. listopadu v 18.00 h nás můžete
slyšet v kostele v Dubnici na „Dušičkovém koncertu“ a 16. listopadu si zazpíváme s našimi hosty – s triem LeMaJa (z Kladna) v zasedací síni v infocentru v Kuřívodech. První adventní neděli – 26. listopadu pojedeme do Prahy, kde zpestříme
naším zpěvem vánoční výstavu v Betlémské kapli. Do těchto
prostor se vracíme již potřetí a jako vždy zde budeme mít tři
vstupy: v 11.00, v 14.30 a v 16.00 h. Další náš koncert bude
30. listopadu v kostelíku v Pertolticích, v 17.00 h přispějeme
k radostné náladě při rozsvícení vánočního stromu. V sobotu
9. prosince vyrazíme na sever do Hejnice do nádherného Chrámu Navštívení Panny Marie s úžasnou akustikou, náš koncert
zde začne v 13.00 h.
Poslední dva koncerty si zazpíváme v naší Mimoni – v neděli
10. prosince si nás posluchači mohou poslechnout v 17.00 h
v kostele sv. Petra a Pavla a pak ve čtvrtek 14. prosince v muzeu také v 17.00 h na pravidelném oblíbeném předvánočním
koncertu „Betlémské hvězdičky“, kde budou našimi milými
hosty malé Levandulky.
Jak vidíte, náš adventní program je opravdu bohatý, všichni se
máme na co těšit – my Zpěvandule na své posluchače a posluchači na nás! Věříme, že všem přineseme hodně radosti a krásné hudby.
Miloslava Filipová

ZPÍVÁNÍ POD
VÁNOČNÍM
STROMEM

Pátek 1. 12. 2017 od 16 h.
u kostela sv. Petra a Pavla
Program: Ježíškova pošta,
vystoupení dětí ze ZUŠ a mimoňských škol,
Divadlo M - Vánoce na chalupě: Vánočně laděný pořad.
Možnost nákupů u stánků s vánočním zbožím,
teplé občerstvení.
(Změny programu vyhrazeny)

RŮZNÉ
Tipy na výlet
Výlet do pravé ruční papírny Papyrea, Zdislava (22 km)
Ten, kdo rád poznává nové a nepoznané věci a rád objevuje netradiční místa, měl by
zavítat do Zdislavy u Liberce. Jedině tady totiž najdete ruční papírnu, kde na vlastní
oči uvidíte vyrábět zcela ručně japonský papír a ještě si jeho výrobu budete moci sami
vyzkoušet v rámci tvořivých dílniček.
Ruční papírna Papyrea je malá rodinná manufaktura v malebném zákoutí Ještědského hřebene, ve vesničce s názvem Zdislava. Název papírny je odvozen od latinského
jména papírnické moruše (Broussonetia papyrifera). Právě lýko z moruše je hlavní
surovinou při výrobě japonského washi papíru.
V ruční papírně vyrábějí nejen papír, ale také pořádají víkendové kurzy, přednášky,
rukodělné dílničky pro děti i dospělé. Právě tady najdete relax, pohodu i aktivní odpočinek, který tolik hledáte.
Papírna je otevřena denně od 10,00 hod. do 18,00 hod. Majitelé však občas bývají na
akcích mimo papírnu, je tedy lepší předem zavolat na tel. 607 600 854 nebo napsat
email na: papyrea@rucni-papirna.cz, že přijdete na prohlídku. Vstupné: děti 20,- Kč,
dospělí 30,- Kč. Mimo prohlídku ruční papírny můžete také využít i dvě varianty tvořivých dílniček, které jsou nabízeny všem věkovým kategoriím. Pokud jste samostatná
skupina, tak je možné domluvit individuální program. Více informací na stránkách
www.rucni-papirna.cz

zdroj: www.liberecky-kraj.cz

Okolní akce
Podkrkonošský symfonický orchestr Pohádka o hloupém čertovi
Jedinečný hudební zážitek z koncertního vystoupení 80 hudebníků PSO s programem toho nejlepšího za posledních 10 let.
10. listopadu 2017 od 19,30 hod. v kinosále KD U Jezera ve
Stráži pod Ralskem. Více info na: http://www.strazpr.cz

Veselá divadelní pohádka pro všechny generace v podání DS Vojan Český Dub. 25. listopadu 2017 od 15,00 hod.
v kinosále KD U Jezera ve Stráži pod Ralskem. Více info na:
http://www.strazpr.cz

Koncert: Visací zámek

Michal na hraní

Svatomartinský jarmark

O tom, jak si hrát s Michalem podle návodu. Michal umí běhat, umí stát, umí mluvit i tancovat. Kouzelný Michal je první
hračkou na světě, která si může vybrat, kdo si s ní bude hrát!
Nebudeš to právě ty? Dětské pořady Michala Nesvadby si za
dobu svého uvádění získaly velké množství nadšených a pravidelných diváků. 25. listopadu 2017 od 15,00 hod. v Jiráskově
divadle v České Lípě. Více info na: http://www.cl-kultura.cz

Koncert známé punk-rockové kapely proběhne dne 11. listopadu 2017 od 19,00 hod. v kulturním domě Crystal v České
Lípě. Více info na: http://www.cl-kultura.cz

Podralský nadační fond ZOD, ZOD Brniště a.s. a obec Brniště srdečně zvou na Svatomartinský jarmark dne 11. listopadu
2017 od 10,00 hod v areálu lesního Zátiší v Brništi. Pro všechny milovníky tradic, bujarého veselí a dobrého jídla. Součástí jsou i Krůtí hody, uvidíte tradiční řemesla či budete moci
ochutnat produkty regionálních výrobců.
Více info na: http://www.ekocentrumbrniste.cz

Divadlo: Zamilovaný sukničkář

Fraška s množstvím komediálních situací a překvapivým koncem od oblíbené divadelní společnosti Háta. 13. listopadu
2017 od 19,00 hod. v Městském divadle v Novém Boru. Více
info na: http://www.kulturanb.cz

Jiří Schmitzer: Koncert

Koncert významného českého herce, který se v hudební scéně
pohybuje i jako úspěšný písničkář proběhne dne 22. listopadu
2017 od 19,00 hod. v kulturním domě Crystal v České Lípě.
Více info na: http://www.cl-kultura.cz

Marie Rottrová a skupina Neřež
Vánoční koncert jedné z nejúspěšnějších našich zpěvaček se
skupinou Neřež. Proběhne dne 26. listopadu 2017 od 19,00 hod.
v kulturním domě Crystal v České Lípě. Více info na:
www.cl-kultura.cz

Úsměvy Iva Šmoldase
„Úsměvy IVA ŠMOLDASE s písničkami Pepy Štrosse.“
Dvě hodiny inteligentní zábavy a pěkných písniček v podání folkového dua „Pepa Štross a syn“. 30. listopadu
2017 od 19,00 hod. ve foyer kina Máj Doksy. Více info na:
http://doksy.com
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SPORT
Mimoňský MTB triatlon

V rámci 7. ročníku Mimoňského MTB triatlonu proběhly
na mimoňském koupališti v sobotu 12. srpna 2017 dětské
duatlonové závody (kolo, běh) ve třech kategoriích a různých distancích pro děti od 5 do 12 let.

Ralská desítka

Ahoj závodníku,
Ralská desítka 2 je úspěšně za námi.
Děkujeme za tvou účast na víkendové běžecké akci na
Mimoňsku a posíláme ti výsledky a odkaz na fotky.
V případě zájmu nám zůstaň věrný i další roky či aspoň
akci sdílej či doporuč jako výzvu pro další tvé běžecké přátele. Neboť se musí jít s dobou, tak pro nové ročníky akce
jsme mj. připravili pro aktuality i nový instagramový účet:
https://www.instagram.com/ralskadesitka.cz/ a budeme
rádi, když si jej přidáte «na sledování» :-)
Foto link: https://uloz.to/!cjtLcOCuTR1G/ralska10-rar
Na tomto odkazu jsou fotky ve vysoké kvalitě. Uvědomujeme
si velikost souboru, a proto ještě pošleme další email(y). Pár
fotek je prozatím zveřejněno na FB nebo právě na instagramu.
Partnerům a organizátorům, bez nichž by se tento projekt neuskutečnil, velmi děkujeme za spolupráci !!!
Výsledky:

I v letošním roce byl zorganizován mládežnický triatlon
pro žáky a dorost ve věku od 13 do 17 let (ročníky narození 2004 až 2000). Dětských závodů se účastnily i děti
z dětských domovů z regionu. Každé dítě dostalo v cíli
sladkou odměnu a diplom, nejlepší pak i věcnou cenu
a medaili. Přihlášení do závodů bylo zdarma.

Po dopoledním programu a vyhlášení dětských závodů následoval od 12.30 triatlon dospělých v objemech 500 m
plavání, 16 km na kole a 4 km běh. Cyklistická část proběhla v terénu okolí Mimoně a Podralska, závěrečný běh
poté v mimoňském parku. Do hlavního závodu se přihlašovaly i štafety s minimálně jednou ženou v týmu.
Triatlonový den byl pořádán TJ Jiskra Mimoň ve spolupráci s Tomášem Slavatou. Akce byla organizována v podobném scénáři jako loňské úspěšné ročníky s velmi slušnou
účastí sportovců i diváků. Celkem se triatlonového dne
zúčastnilo 104 dospělých závodníků a 62 dětí. Velké poděkování patří všem sponzorům triatlonu v čele s Městem
Mimoň a Libereckým krajem. Další podrobnosti včetně
fotodokumentace lze získat na webových stránkách Mimoňského triatlonu - www.triatlonmimon.ic.cz.
V. Konopiský

16

Listopad 2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Karel Jirák
Karel Valenta
Tomáš Knejzlík
Luboš Sádovský
Marek Knejzlík
Jiří Frolík
Zdeněk Pleva
Ondřej Sláma
Jan Holinka
Daniel Štrébl
Daniel Jordán
Jiří Dušánek
Tomáš Polák
Václav Wild
Viktor Kaplan
Jiří Blažek
Štěpán Waldhauser
Jiří Zelenka
Tomáš Már
Petr Václavík
Radka Šťastný
Martin Waldhauser
Lubomír Baďura
Marek Schicketanz
Karel Povolný
Klára Svobodová
Václav Konopiský
Irena Waldhauserová
Martin Gottfried
Miloš Červenka
Vendula Chvojková
Josef Rejman

43
43
12
40
41
33
33
41
47
40
20
52
41
30
43
45
12
46
29
35
36
40
35
33
48
31
40
40
33
39
33
43

3
10
27
2
28
16
14
26
22
7
20
13
11
8
19
30
21
24
6
4
25
15
5
46
23
29
31
17
12
18
9
1

53:35:00
56:48:00
57:00:00
57:59:00
59:42:00
01:00:54
1:01:00
01:01:10
01:01:18
01:03:15
01:03:38
01:04:10
01:04:13
01:04:43
01:05:20
01:06:28
01:07:50
01:07:56
01:10.11
01:12:51
01:13:11
01:13:51
01:15:16
01:17:05
01:17:45
01:17:56
DNF 1:19:52
01:24:39
01:27:25
01:28:01
DNF 1:29:14
01:32:13

S pozdravem
tým Ralské desítky
Tour de Ralsko, z.s.
Ralska, Mimoň
www.ralskadesitka.cz

SPORT
Expedice Čes – Slo

O letních prázdninách se skauti z 2. a 3. oddílu přístavu Ralsko
Mimoň vydali na zahraniční tábor k sousedům na Slovensko.
Celkem se této čtrnáctidenní akce zúčastnilo 35 dětí a 5 vedoucích.

Naši první zastávkou na Slovensku byla vodní nádrž Liptovská Mara, v místním kempu jsme se ubytovali na několik nocí.
V této části Slovenska jsme poznávali řeku Váh, která protéká
poměrně rychle krásným údolím. Řeka Váh se nám o program
starala ještě několik dní, protože jsme navštívili i umělou slalomovou dráhu v Liptovském Mikuláši, kde si všichni vyzkoušeli, jak je náročné se poprat s velikými peřejemi a vodními
válci. Po výcviku na kanále jsme se přesunuli zpět k vodní nádrži, kde nás čekala plavba parníkem.
Čas běžel jako voda a my se museli přesunout na řeku Hron,
která je na opačné straně Nízkých Tater. Při této krásné cestě nás čekala zastávka v Demanovské ledové jeskyni. Výstup
k jeskyni byl poněkud náročný, ale hned na začátku prohlídky
nám bylo jasné, že to za to stálo. Když se s námi průvodkyně rozloučila, pokračovali jsme dále za naším cílem, tedy za
Hronem. Po Hronu jsme se plavili po zbytek tábora, navštívili
jsme památky v okolí této krásné řeky, podívali se do města
Báňská Bystrica a zkrátka si užívali prázdniny.
Závěr tábora, tím myšleno i zakončení celotáborové hry, proběhlo u Bratislavy na Slunečních jezerech. Účastníci si po
dobu tábora hráli na piráty a právě zde získali poklad. V očích
i těch nejmenších účastníků bylo vidět, že se jim tábor líbil, ale
zároveň se už těší k maminkám.
Na závěr tohoto článku patří poděkování Libereckému kraji
a městu Mimoň za finanční podporu, bez které by nebylo mož-

Skauti plují pod Karlovým mostem

Napříč Prahou – přes tři jezy.
Máme tu opět státní svátek 28. 9., někteří se radují ze dne volna,
vodní skauty však čeká pořádná makačka. Již mnoho let v tento
den vyrážíme do hlavního města na závody a letos tomu není jinak.
Mimoň reprezentujeme hojnou účastí. Celkem máme 5 posádek
různých věkových kategorií.
Hned po příjezdu čeká naše nejmenší závodnice překvapení. Dostávají na loď kamery, dělají rozhovory a již teď se těší na den, kdy
reportáž poběží v televizi (21. 10. 2017 – ČT :D, pořad Lvíčata).
Registrace – výklad pravidel – START.

Vyrážíme z Císařské louky, zvládáme všechny tři jezy a statečně se
po 6,5 km dostáváme na Štvanici. Předvedli jsme své schopnosti
v plné síle, loď nepřevrátili, a to je hlavní :)
Medaile sice letos domů nevezeme, ale i tak jsme byli úspěšní. Pár
bramborových míst v kapse máme, a tak nám chyběl jen kousíček.
A přesně tento kousek příští rok jistě překonáme.
Šikovní a stateční skauti z Mimoně.
Zuzana Hostačná

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Úklidová služba K. Stejskalová
Přijme IHNED do hlavního pracovního poměru na firmy Mega a.s.
a Membrain s.r.o. Stráž pod Ralskem, Pod Vinicí 87

Úklidové operátory (ky)
Požadujeme:
•
•
•
•
•

Bezúhonnost – čistý výpis z TR
Alespoň základní vzdělání
Kladný vztah k úklidu
Přiznaný 1. – 3. stupeň invalidity nebo OZZ
Plnou způsobilost k právním úkonům

Nabízíme:
•
•
•
•
•
•

né takovouto akci podniknout a v neposlední řadě veliké díky
všem, kteří se na přípravě a samotném chodu tábora podíleli.
Za vodní skauty, Matyáš Kabeš - Kvído

Nástupní hrubou mzdu 5. 500,- Kč (na zkrácený prac. úvazek 4 hod./den)
nebo 11. 000,- Kč (na plný prac. úvazek 8 hod./den)
Možnost zajištění stravování a příspěvek na stravování
Zajištění pitného režimu
Příspěvek na dopravu dojíždějícím
Práci v pěkném prostředí
Možnost prodloužení pracovní smlouvy na dobu neurčitou

Taktéž hledáme i pracovníky na případnou výpomoc za zaměstnance v prac.
neschopnosti nebo při čerpání řádné dovolené v režimu dohody o provedení
práce – vhodné pro maminky na MD nebo pro starobní důchodce.

Podrobné informace:

Gaálová Aneta 607 044 524, Stejskalová Kateřina 602 466 418

(inzerce)
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POLICIE - HASIČI
Co znamená evakuace?
Evakuace je souhrnem opatření pro rychlé, bezpečné a účinné
přemístění osob, zvířat a majetku z objektu nebo oblasti ohrožené mimořádnou událostí do bezpečí. Nejčastějším typem je
evakuace řízená a dále samovolná, kdy se evakuovaní občané
o náhradní ubytování postarají vlastními silami a prostředky
(např. u příbuzných nebo známých). V případě řízené, dlouhodobější evakuace jde o přemístění do evakuačních středisek, která jsou předem vytipována. To znamená do prostor pro
nouzové ubytování a stravování, pro menší evakuovaná zvířata
a uskladnění věcí. V Libereckém kraji se jedná zejména o prostory základních škol nebo internátních zařízení.

Kdo a kdy může nařídit evakuaci?

Evakuaci je oprávněn nařídit velitel zásahu při záchranných
pracích, zaměstnavatel pro svůj objekt, starosta obce v rámci
území své obce, starosta obce s rozšířenou působností (ORP)
pro svůj správní obvod ORP a hejtman kraje pro část území
svého kraje. S evakuací se dnes nejčastěji můžeme setkat
například při požárech výškových budov, nákupních center
a kulturních zařízení, při nahlášení uložení výbušného systému, nebo při povodních a úniku nebezpečných látek, případně
pokud se v bytech nebo objektech naleznou zbraně, výbušniny
a střelivo.
Pokud hrozí bezprostřední nebezpečí, dozvíme se o evakuaci
například od velitele zásahu, zaměstnavatele nebo správce objektu, z místního rozhlasu, z radiovozů policie nebo hasičů. Pokud nebezpečí z prodlení nehrozí, dozvíme se potřebné informace také z médií, zvláště České televize a Českého rozhlasu.
Musíme uposlechnout výzvy k evakuaci?
Výzvy velitele zásahu k opuštění prostoru nebo objektu při
mimořádné události jsou občané povinni uposlechnout podle
ustanovení § 25 odst. 2 písm. a) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému. Neuposlechnutí výzvy znamená nejenom ztěžování práce záchranných složek, ale může
vést i k ohrožení zdraví a životů evakuovaných osob a záchranářů provádějících zásah. V případě, že osoba evakuaci odmítne, je povinna prokázat svoji totožnost a následně je zahájeno
správní řízení o přestupku. Fyzické osobě může být za odmítnutí evakuace uložena pokuta až do výše 100 000 Kč.
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Co dělat a na co nezapomenout při vlastní
evakuaci?

V případě vyhlášení evakuace je důležité vědět, co udělat před
odchodem z domácnosti, kanceláře či jiného objektu.
Při krátkodobém opuštění objektu (na několik hodin):
• Vypněte všechny plynové a elektrické spotřebiče, zhasněte
světla, vypněte vodu.
• Uhaste otevřený oheň.
• Vypněte topení (plynový kotel).
• Vezměte s sebou zabezpečené domácí mazlíčky.
• Malým dětem dejte do kapsy cedulku se jménem a kontaktem
na rodiče.
• Uzamkněte objekt a přesvědčte se, že i ostatní v budově
o evakuaci vědí.
• Pomozte malým dětem, osobám starým, invalidním či jinak
hendikepovaným.
Při dlouhodobém opuštění objektu (kromě výše jmenovaných):
• Připravte si evakuační zavazadlo.
• Pro zabezpečené domácí mazlíčky, které berete s sebou,
nezapomeňte krmivo a vodu.
• Zabezpečte hospodářské zvířectvo dostatkem krmiva a vody.
• Vypněte hlavní uzávěr vody a plynu.
• Označte obydlí zprávou o počtu evakuovaných osob a místě
Vaší evakuace, která slouží orgánům krizového řízení. Vhodné
je také připojit číslo Vašeho mobilního telefonu.
Evakuační zavazadlo je kufr, taška nebo batoh s věcmi, které jsou nezbytné pro přechodné opuštění domova na více než
jeden den. Každá osoba by měla mít pouze jedno zavazadlo
(dospělí do 25 kg, děti do 10 kg) označené jménem, případně
telefonním kontaktem. Obecně platí, že by evakuační zavazadlo mělo obsahovat věci, které jsou třeba při třídenním pobytu
v přírodě.

Obsah evakuačního zavazadla:

• trvanlivé potraviny, balená voda, hrnek, miska, příbor,
zavírací nůž
• peníze, cennosti, dokumenty, smlouvy, přenosné disky
s důležitými daty
• běžné hygienické potřeby a léky nebo zdravotní pomůcky
k dennímu užívání
• oblečení odpovídající danému ročnímu období, náhradní
prádlo a obuv
• spací pytel, deka, případně karimatka
• mobilní telefon s nabíječkou, rádio s náhradními bateriemi,
svítilna, šití
• předměty pro vyplnění volného času - knihy, menší
společenské hry a hračky pro děti
por. Mgr. Iva Michalíčková
www.hzslk.cz/59.5565-jak-spravne-postupovat-pri-evakuaci.html

INZERCE

Listopad 2017

19

INZERCE
INZERCE

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

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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