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Opravený povrch ve Vranovské aleji
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• Nabídka města Mimoň na pomoc s registrací k očkování proti COVID-19
• Přijatá usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň
• Kalendář kulturních akcí do konce roku 2021

Městský úřad v době celosvětové pandemie
V roce 2020 zasáhla do fungování našeho
úřadu, stejně jako do celého veřejného
i soukromého sektoru, celosvětová epidemie covidu-19.
Poprvé nám demonstrovala svou nebezpečnost a rozsah v březnu roku 2020, a třebaže jsme se
všichni vyhlášeným epidemiologickým opatřením přizpůsobili a naučili se s nimi i žít a pracovat, pocit ohrožení
základních životních jistot v nás zřejmě bude přetrvávat dál
i po odeznění všech zdravotních rizik.
Stejně jako ostatní města jsme se na jaře minulého roku
ocitli v situaci, kterou nikdo nečekal, se kterou nikdo neměl
zkušenosti, ale ve které bylo nutné jednat okamžitě – zajišťovat distribuce roušek, rukavic, desinfekce, teploměrů
žákům a pedagogům do škol, rozvoz obědů seniorům, ale
i nezbytné nákupy občanům v karanténě apod. Důležité

bylo efektivně koordinovat práci členů městské policie, dobrovolných hasičů, pracovníků sociálních složek i všech dobrovolníků. Rychlé splnění těchto úkolů přispívalo k zachování
zdraví občanů města, a bylo proto prvořadým denním úkolem. Vedle toho město muselo být schopno předávat občanům aktuální informace o situaci a potřebách regionu,
třebaže informovanost o celorepublikovém vývoji pandemie
vázla. Také úřad musel, i přes vládou nařízená krátkodobá
opatření k omezení rozsahu úředních hodin, poskytovat
občanům všechny služby a v neomezeném rozsahu. Ukázalo
se, že cesta elektronizace vnitřních procesů úřadu, na kterou
jsme se díky dotaci MVČR před několika lety mohli vydat,
spolu s přijatými mimořádnými hygienickými opatřeními,
úřadu umožňuje pracovat i v takovéto mimořádné situaci.
Dopady opakovaně vyhlašovaného nouzového stavu,
Pokračování na str. 2
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především na místní a regionální ekonomiku, se projevily
záhy, a proto vedení města přistoupilo k opatřením alespoň
zmírňujícím dopady nouzového stavu na drobné živnostníky,
podnikatele, nezisková sdružení a kluby dříve, než se své role
ujme stát. Všem subjektům s provozovnami v městských
domech nabídlo snížení až odpuštění nájmu po dobu, kdy
svou výdělečnou činnost vykonávat nemohly, prodloužilo
splatnost místních poplatků, v odůvodněných případech souhlasilo s odkladem platby za nájem bytů apod. Vážné ekonomické dopady šířící se pandemie však po stránce ekonomické
měly brzy pocítit samy obce - po vládě druhý největší veřejný
zadavatel a investor. To pak samozřejmě mělo následný dominový efekt i na místní ekonomiku.
Od jara minulého roku byla přijímána první mimořádná vládní
opatření spočívající v restrikcích, které v naší republice do té
doby neměly obdoby. Negativní dopady jak na sociální, tak
ekonomické poměry v naší zemi proto na sebe nenechaly dlouho čekat. Následně vyhlašovaná kompenzační opatření státu
pak zase obce vnímaly jako krok ohrožující jejich hospodaření,
protože se jejich zdrojem stalo, mimo jiné, krácení daňových
příjmů obcí, konkrétně daně z příjmů ze závislé činnosti. Tato
daň je daní sdílenou a z jejího výnosu příslušelo do roku 2020
cca 23,58 % obcím, 8,92 % krajům a zbytek státnímu rozpočtu.
Naše město se tak, stejně jako všechny ostatní municipality,
kromě přímé individuální podpory obyvatel a místních podnikatelů, podílelo na financování dopadů epidemiologické
krize prostřednictvím krácení daňových příjmů. Celkové odhady procentuálního snížení daňových výnosů obcí se napříč
republikou pohybovaly kolem 20 %, což bylo obcemi vnímáno
za hranicí únosné meze. Nakonec bylo po složitých politických
vyjednáváních dohodnuto poskytnutí jednorázového nevratného účelově neurčeného příspěvku obcím, který měl zmírnit
dopad poklesu daňových příjmů v roce 2020. Výše příspěvku
pro každou obec činila součin částky 1 250 Kč a počtu obyvatel
obce. Asi v polovině srpna pak obce obdržely uvedený příspěvek
v celkové výši cca 13,5 miliardy Kč.
Se zhoršující se epidemiologickou situací v zemi a dalším
vyplácením širokého spektra kompenzačních bonusů začal
být veřejně diskutován také návrh na zrušení superhrubé
mzdy a její nahrazení daní ve výši 15 a 23 procent. Protože
i tato daň je daní sdílenou, z níž obce čerpají své daňové
příjmy, bylo třeba i v tomto případě najít pro obce náhradní
finanční zdroj. Řešením nakonec bylo zvýšení podílu obcí
z RUD, a to zvýšením podílu obcí na výnosu ze sdílených
daní z 23,58 na 25,84 % (u krajů šlo o navýšení z 8,92 na
9,78 %). Výše zmíněné změny byly schváleny zákonem
č. 609/2020 Sb. a jsou výrazným příslibem pro nejbližší vývoj
hospodaření obcí a krajů.
V případě našeho města činil výpadek příjmů z rozpočtového
určení daní 12 856 tis. Kč, ale vzhledem ke státní kompenzaci
ve výši 8 355 tis. Kč dosáhl výpadek „jen“ částky 4 501 tis. Kč.
Tato ztráta pak byla v našem rozpočtu vyrovnána vyšším příjmem z výherních hracích automatů. (Zhruba o 4,1 mil. Kč
více.) Přestože je tradičně rozpočet města sestavován velmi
střízlivě, z důvodu ekonomické nejistoty byly nakonec některé
plánované výdaje na rok 2020 z opatrnosti přesunuty do příštích let.
Vedení města Mimoň
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Optimalizace kapacity škol
Podle údajů MŠMT dosahovala již v roce 2010 průměrná
naplněnost tříd ve vztahu k povolené kapacitě u základních
škol jen 60,5 %, u středních škol jen 67 %. Nutnost rozpočtových
úspor v kombinaci s nízkou naplněností základních i středních
škol pak většinu zřizovatelů přivedla k postupné optimalizaci
sítě škol zohledňující budoucí populační vývoj obcí a měst.
Naše město bohužel touto vlnou optimalizace dotčeno nebylo,
a tak se ocitáme v situaci, kdy naplněnost školy (zahrnující
i žáky ,,přespolní“) dosahuje jen na 50 % její kapacity. Na
tento problém otevřeně poukázal schválený Dlouhodobý program rozvoje města, který jako jeden ze stěžejních úkolů stanovil
snížení obligatorních nákladů na provoz škol cestou postupných
optimalizačních opatření respektujících demografický vývoj
našeho města.
Město Mimoň je zřizovatelem dvou základních škol provozovaných ve 4 budovách. Počet žáků z okolních obcí, kteří naše
školy navštěvují, dosahuje cca 30 %. Přes tento vysoký počet
dojíždějících žáků nemáme s okolními obcemi uzavřený žádný
smluvní vztah, třebaže každá obec v souladu s § 178 odst. 1
zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona je povinna sama
zajistit všem svým občanům podmínky pro umístění jejich
dětí ve škole a školském zařízení, a to zřízením a provozováním
vlastní školy, a v případě, že školu sama nezřizuje, zajistí plnění
povinné školní docházky v základní škole zřizované jinou obcí
případně svazkem obcí.
Město Mimoň má zastupitelstvem schválené vyhlášky o spádových obvodech svých škol, jimiž se přijímání dětí našich
občanů do škol řídí. Protože však tyto vyhlášky nezahrnují
jako spádový obvod i obce, jejichž děti naše školy navštěvují,
navrhlo vedení města některým sousedním obcím, ještě před
vypracováním optimalizační školské koncepce, uzavřít dohodu
o zřízení společných spádových obvodů a následně tuto dohodu
přenést do nových vyhlášek. Součástí dohody je pak i povinnost
obce využívající naši základní školu hradit ročně 1 500 Kč na
jednoho žáka nad rámec příspěvku od státu, který jako subjekt
vytvářející podmínky pro vzdělávání dětí a žáků od státu každoročně dostáváme. Částka 1 500 Kč částečně pokrývá náklady,
které kromě nutných a nezanedbatelných investic do školských
budov, kuchyní, sportovišť apod. (v řádech několika milionů
korun ročně) naše město jako zřizovatel ze svého rozpočtu
nad rámec státní dotace každoročně vydává. (Skutečné náklady
navíc na jedno dítě dosahuji částky cca 2 300 Kč na žáka ročně
a dosud je město Mimoň doplácí ze svého rozpočtu i dojíždějícím dětem.)
Uzavřením smluvního vztahu o školském obvodu tak podáváme sousedním obcím pomocnou ruku k zajištění jejich zákonné
povinnosti. Následně přistoupíme k úpravě kapacit našich škol
podle skutečných potřeb.
Nově připravená vyhláška se netýká školy praktické, kterou
také navštěvují žáci z Mimoně i okolních obcí. Tato škola je
a bude provozována městem Mimoň pro všechny navštěvující
žáky bez jakéhokoliv omezení.
Jaroslava Bizoňová, místostarostka
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Opravy Mimoně teprve začínají
V dnešním článku nebudu řešit žádnou politiku ani problémy a jen Vám představím, co jsme stihli opravit, vybudovat
v Mimoni za čtyři měsíce letošního roku – vlastně jen tři, jeden měsíc byl mráz (jen velké stavby). Tyto stavby jsou jen začátek
oprav ve městě, a proto se dopředu omlouvám občanům za jejich omezení při těchto stavbách. Až budete číst tento článek,
tak by již měla probíhat rekonstrukce náměstí a bude již podepsána smlouva na první etapu zateplování domů za částku 200
mil. Kč. Tyto dvě akce budou probíhat i v roce 2022 a zateplení domů se bude realizovat až do roku 2023. Na Letné se podařilo
domluvit se společností SVS a.s., že rekonstrukce sítí započne v roce 2024 a v ten samý rok i začne regenerace posledního
sídliště v Mimoni, vše by mělo být hotovo v roce 2025 (pozdě, ale dřív to nešlo).
Petr Král
ul. Pertoltická

Slovany

ul. Křížová

ul. Nový domov

schodiště ul. Vrchlického

Osvětlení Mimoň VI – Ploužnice
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ul. Kamená

Vranovká alej

Chodník Kosovo Pole + osvětlení

dolní Sídliště pod Ralskem

nové prakoviště dolní Sídliště (38 míst)

Červen 2021

3

CO VÁS ZAJÍMÁ
6x nové parkoviště U Nemocnice - 72 nových míst k parkování

Konec starých kotlů na tuhá paliva
do 1. září 2022
Máte doma starší kotel na tuhá paliva? Pak se vás možná týká
zákon o ochraně ovzduší. Ten od 1. září 2022 zakazuje používání všech kotlů 1. a 2. emisní třídy. Tomu, kdo zákaz poruší,
hrozí pokuta až do výše 50 tisíc korun.
Třídu kotle je možné zjistit ze štítku kotle nebo návodu
k použití, případně ji sdělí pracovník, který provádí pravidelnou kontrolu technického stavu a provozu kotle.
Od září 2022 mohou v provozu zůstat pouze ty kotle na tuhá
paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu. Když není
možné údaj dohledat, kotel s největší pravděpodobností nevyhovuje a měli byste začít řešit výměnu.
Kontrola technického stavu a provozu spalovacích stacionárních zdrojů.
I nadále platí pro provozovatele kotlů/krbová kamna s výměníkem na pevná paliva povinnost zabezpečit podle § 17 odst.
1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném
znění, a to 1x za 3 roky, kontrolu technického stavu a provozu
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spalovacího zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém
tepelném příkonu 10–300 kW včetně (pozor jedná se o příkon,
výrobce uvádí výkon), sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní
soustavu ústředního vytápění. Tuto kontrolu musí provádět
tzv. odborně způsobilá osoba, která je fyzickou osobou proškolenou výrobcem spalovacího stacionárního zdroje, od kterého má udělené oprávnění k instalaci, provozu a údržbě zdroje.
Na vyžádání obce s rozšířenou působností má pak občan –
provozovatel povinnost Doklad o provedení takovéto kontroly
technického stavu a provozu kotle předložit orgánu ochrany
ovzduší příslušného úřadu obce s rozšířenou působností.
Podrobnější informace naleznete přímo na stránkách MŽP
a v odkazech uvedených níže:
https://www.mzp.cz/cz/lokalni_topeniste
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php
https://ipo.mzp.cz/
S dotazy se také můžete obracet na pracovnici MěÚ Česká
Lípa paní Michaelu Muchovou, referentku ochrany ovzduší,
tel.: + 420 487 881 120, e-mail: muchova@mucl.cz
Jaroslava Vítková, DiS.
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město Mimoň
Mírová 120, 471 24 Mimoň – Mimoň III

PŘIJATÁ USNESENÍ
3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň konaného dne
22. dubna 2021 v Domě kultury Ralsko Mimoň
od 16:30 hodin
Z21/41
Volba ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města Mimoň zvolilo tyto ověřovatele zápisu:
Bc. Pittnera J. a p. Jaroše T.
Hlasování: pro 15, nepřítomen 2
Z21/42
Projednání a schválení programu jednání
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dnešní program zasedání
v tomto znění:
1) Zahájení
2) Volba ověřovatelů zápisu
3) Projednání a schválení programu jednání
4) Prodej pozemků, záměry prodeje, nabídka úplatného
převodu:
a) Prodej části pozemku p. č. 1268/2 a 1490/4
b) Prodej pozemku p. č. 428/1 - Vranov
c) Záměr prodeje pozemku p. č. 4405 – lokalita pod Mitexem
d) Záměr prodeje pozemku p. č. 3075 - opakovaná žádost
e) Nabídka úplatného převodu pozemku p. č. 1049 –
ÚPZSVM
5) Změna rozpočtu č. 5 – Portál občana
6) Projekt snížení energetické náročnosti BD v Mimoni:
a) Úvěr na financování projektu
b) Revolvingový úvěr na financování projektu
7) OZV – o stanovení školských obvodů
8) Individuální dotace – Svaz tělesně postižených
9) Výroční zpráva MěÚ za rok 2020
10) Zápis z jednání kontrolního výboru
11) Zápis z jednání finančního výboru
12) Zpráva o kontrole plnění usnesení
13) Návrh podání žádosti z dotačního fondu LbK pro projekt
„Terénní úpravy Zámeckého parku v Mimoni – obnova
tůně“
14) Schválení úvěru ze Státního fondu podpory investic na akci:
Snížení energetické náročnosti BD v Mimoni
15) Návrh podání žádosti o dotaci z dotačních fondů MV na
nákup hasičského auta
16) Návrh podání žádosti o dotaci z LAG Podralsko z. s. Výzvy
MAS č. 7 na akci: Rekonstrukce náměstí 1. máje v Mimoni
17) Diskuze
Hlasování: pro 16, nepřítomen 1
Z21/43
Prodej části pozemku p. č. 1268/2 a 1490/4
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy:
a) prodej části pozemku parcelní číslo 1268/2 ostatní plocha
o výměře 47 m 2 (dle GP č. 2392-38/2021 část označená
parcelním číslem 1268/2) a části pozemku p. č. 1490/4 ostatní
plocha o výměře 28 m2 (dle geometrického plánu č. 239238/2021 část označená p. č. 1490/5), oba v k. ú. Mimoň,
za cenu ve výši 300 Kč/m2 + DPH p. PK, bytem Mimoň za
podmínek uvedených v předložené kupní smlouvě a
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b) kupní smlouvu v předloženém znění a
c) ukládá starostovi města kupní smlouvu, která je přílohou
tohoto materiálu, podepsat.
Hlasování: pro 14, zdrželi se 3
Z21/44
Prodej pozemku p. č. 428/1 – Vranov
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy:
a) prodej pozemku parcelní číslo 428/1 zahrada o výměře 1354 m2
v k. ú. Vranov pod Ralskem za účelem užívání jako samostatná
zahrada za cenu dle Zásad pro prodej a pronájem nemovitostí
v majetku města Mimoň určenou znaleckým posudkem ve
výši 340 000 Kč manželům L. a J. N., bytem Mimoň za
podmínek uvedených v předložené kupní smlouvě
b) kupní smlouvu na prodej pozemku parcelní číslo 428/1
zahrada v k. ú. Mimoň v předloženém znění a
c) ukládá starostovi města kupní smlouvu, která je přílohou
tohoto usnesení, podepsat.
Hlasování: pro 17
Z21/45
Záměr prodeje pozemku p. č. 4405 – lokalita pod Mitexem
Zastupitelstvo města Mimoň neschvaluje dle důvodové zprávy
zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 4405 orná půda o výměře
1.186 m2 v k. ú. Mimoň.
Hlasování: pro 17
Z21/46
Záměr prodeje pozemku p. č. 3075 - opakovaná žádost
Zastupitelstvo města Mimoň neschvaluje dle důvodové zprávy
zveřejnění záměru prodat část pozemku p. č. 3075 o výměře cca
20 m2, kdy celková výměra pozemku je 588 m2, ostatní plocha
v k. ú. Mimoň.
Hlasování: pro 17
Z21/47
Nabídka úplatného převodu pozemku p. č. 1049 – ÚPZSVM
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje dle důvodové zprávy
nabytí pozemku p. č. 1049 v k. ú. Mimoň ostatní plocha o výměře
514 m2 za cenu do 50 000 Kč od České republiky zastoupené
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo
nábřeží 390/42, Nové město, 128 00 Praha 2 a ukládá OSM v tomto
smyslu projednat podmínky převodu pozemku s vlastníkem.
Hlasování: pro 17
Z21/48
Změna rozpočtu č. 5 – Portál občana
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 5 –
navýšení výdajů spojených s pořízením informačního systému
Portál občana a navýšení financování o 400 000 Kč dle důvodové
zprávy a přílohy č. 1.
Hlasování: pro 17
Z21/49
Úvěr na financování projektu
1) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje uzavření smlouvy
o přijetí úvěru od České spořitelny, a. s., Olbrachtova 1929/62,
140 00 Praha 4, IČO: 45244782.
Výše úvěru: 200 mil. Kč.
Účel úvěru: financování projektu Snížení energetické
náročnosti bytových domů v Mimoni.
Splatnost úvěru: 20 let pravidelnými splátkami jistiny ve
výši 833.334 Kč a příslušného úroku dle splátkového
kalendáře od 1. 7. 2023 do 30. 6. 2043.
Úroková sazba fixní na 10 let: 2,14 % p. a.
Červen 2021
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Zastupitelstvo města Mimoň ukládá starostovi města
úvěrovou smlouvu, která je přílohou č. 3 tohoto usnesení,
podepsat.
2) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu
č. 6 – navýšení dlouhodobě přijatých půjčených prostředků
(navýšení financování) a navýšení výdajů na zateplení
bytových domů o 200 mil. Kč na základě uzavření smlouvy
o přijetí úvěru dle důvodové zprávy a přílohy č. 1.
3) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu
č. 7 – navýšení výdajů na úhradu úroků z úvěru a navýšení
financování o 500 tis. Kč na základě uzavření smlouvy
o přijetí úvěru dle důvodové zprávy a přílohy č. 2.
Hlasování: pro 15, proti 1, zdržel se 1

Z21/54
Zápis z jednání kontrolního výboru
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápis z jednání
kontrolního výboru ze dne 7. 4. 2021, který je přílohou důvodové
zprávy.
Hlasování: pro 16, zdržel se 1

Z21/50
Revolvingový úvěr na financování projektu
1) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje uzavření smlouvy
o přijetí revolvingového úvěru od České spořitelny, a. s.,
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO: 45244782.
Výše úvěru: 50 mil. Kč.
Účel úvěru: financování projektu Snížení energetické
náročnosti bytových domů v Mimoni.
Splatnost úvěru: nepravidelnými splátkami na základě
obdržených finančních prostředků na dotace, nejpozději
do 30. 6. 2024.
Úroková sazba pohyblivá: 1M Pribor + 0,19 % p. a.
Zastupitelstvo města Mimoň ukládá starostovi města
úvěrovou smlouvu, která je přílohou č. 3 tohoto usnesení,
podepsat.
2) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu č. 8 –
navýšení dlouhodobě přijatých půjčených prostředků
(navýšení financování) anavýšení výdajů na zateplení bytových
domů o 50 mil. Kč na základě uzavření smlouvy o přijetí
revolvingového úvěru dle důvodové zprávy a přílohy č. 1.
3) Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje změnu rozpočtu
č. 9 – navýšení výdajů na úhradu úroků z úvěru a navýšení
financování o 100 tis. Kč na základě uzavření smlouvy
o přijetí revolvingového úvěru dle důvodové zprávy a přílohy
č. 2.
Hlasování: pro 15, proti 1, zdržel se 1

Z21/56
Zpráva o kontrole plnění usnesení
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje Zprávu o kontrole plnění
usnesení, která je přílohou tohoto usnesení
Hlasování: pro 16, zdržel se 1

Z21/51
OZV – O stanovení školských obvodů
Zastupitelstvo města Mimoň v souladu s ustanovením § 84 odst.
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů vydává obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2021, kterou se stanoví školský obvod a část školského obvodu
základních škol zřízených městem Mimoň.
Hlasování: pro 16, zdržel se 1
Z21/52
Individuální dotace – Svaz tělesně postižených
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje přidělení individuální
dotace z rozpočtu města Mimoň ve výši 70 000 Kč Svazu tělesně
postižených v České republice z.s. MO Mimoň, Sídliště pod
Ralskem 603, 471 24 Mimoň, IČ 711 83 973, na projekt „Dotace
na činnost MO zdravotně postižených“, schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy a ukládá starostovi města smlouvu
podepsat.
Hlasování: pro 17
Z21/53
Výroční zpráva MěÚ za rok 2020
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí Výroční zprávu
o činnosti městského úřadu za rok 2020.
Hlasování: pro 16, zdržel se 1
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Z21/55
Zápis z jednání finančního výboru
Zastupitelstvo města Mimoň bere na vědomí zápis z jednání
finančního výboru ze dne 19. 4. 2021, který je přílohou důvodové
zprávy.
Hlasování: pro 16, zdržel se 1

Z21/57
Návrh podání žádosti o dotaci z dotačního fondu
Libereckého kraje programu 8.6 Podpora retence vody
v krajině pro projekt „Terénní úpravy Zámeckého parku
v Mimoni – obnova tůně“
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje návrh podání žádosti
o dotaci z dotačního fondu LbK programu 8.6 Podpora retence
vody v krajině pro projekt „Terénní úpravy Zámeckého parku
v Mimoni – obnova tůně.“
Hlasování: pro 16, zdržel se 1
Z21/58
Schválení úvěru ze Státního fondu podpory investic na
akci: „Snížení energetické náročnosti bytových domů
v Mimoni“
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje bezúročný úvěr ve výši
139.035.087 Kč ze Státního fondu podpory investic v rámci
programu Zateplování dle NV č. 16/2020 Sb. se splatností 20 let
na akci: „Snížení energetické náročnosti bytových domů
v Mimoni“. Úvěr bude zajištěn zástavním právem k nemovitým
věcem dotčených akcí, na něž je úvěr poskytován.
Hlasování: pro 17
Z21/59
Návrh podání žádosti o dotaci z dotačních fondů MV na
nákup hasičského auta
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje návrh podání žádosti
o poskytnutí účelové investiční dotace pro jednotky sboru
dobrovolných hasičů obcí v roce 2022 dotaci z Ministerstva vnitra
výzvy LSDH_V1_2022 – Pořízení nové cisternové automobilové
stříkačky.
Hlasování: pro 17
Z21/60
Návrh podání žádosti o dotaci z LAG Podralsko z.s. Výzvy
MAS č. 7 na akci: Rekonstrukce náměstí 1. máje v Mimoni“
Zastupitelstvo města Mimoň schvaluje návrh podání žádosti
o dotaci z LAG Podralsko z. s. Výzvy MAS č. 7 v souladu
s Programovým rámcem PRV SCLLD schváleným Ministerstvem
zemědělství (ŘO Programu rozvoje venkova) na akci:
„Rekonstrukce náměstí 1. máje v Mimoni“.
Hlasování: pro 17
Petr Král, starosta města
Jaroslava Bizoňová, místostarostka města
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CO VÁS ZAJÍMÁ
Mimoňské muzeum hledá svědectví,
fotografie a exponáty
Městské muzeum Mimoň hodlá v příštích letech vybudovat
novou expozici, která bude orientována na dějiny Mimoně.
Důraz v plánované expozici má být kladen také na někdejší
vojenský výcvikový prostor a na to, jak přítomnost německého, československého i sovětského vojska ve 20. století
ovlivňovala život ve městě. Na přípravě nové autorské expozice
Muzeum v Mimoni spolupracuje s Vlastivědným muzeem
a galerií v České Lípě. Pověřenou osobou je zde historik
Mgr. Tomáš Cidlina, který navazuje kontakty, sbírá poznatky
a připravuje celkovou koncepci.
Při tvorbě nové expozice je třeba se opřít i o nové poznatky,
fotografie a materiály, které mohou posunout dále naši dosavadní představu a znalost tématu. V neposlední řadě jsou pro
nás důležité také potenciální trojrozměrné předměty, které
se možná potulují v soukromých mimoňských garážích a kůlnách, zatímco by se mohly stát zajímavými exponáty budoucí
expozice.
Proto se také Muzeum Mimoň i historik Mgr. Tomáš Cidlina
obracejí na občany, kteří by se záměrem mohli pomoci. Pokud
máte doma předměty odkazující na minulost Mimoně nebo
vojenského prostoru v jejím okolí, zkuste popřemýšlet, jestli
by nebylo zajímavé je nabídnout muzeu a tím zpřístupnit
s náležitým výkladem široké veřejnosti. Zrovna tak nás zajímají Vaše fotoarchivy, ve kterých se může zrcadlit minulost
města a které bychom rádi oskenovali, a vytvořili tak rozsáhlou
obrazovou kartotéku k dějinám Mimoně.
Pracovník muzea Mgr. Tomáš Cidlina by touto cestou chtěl
oslovit také některé mimoňské pamětníky, jejichž vzpomínky
na Mimoň v uplynulých stoletích by rád zdokumentoval.
Rozšířil by se tím jeho vlastní muzejní výzkum orální historie,
kterému se na Českolipsku věnuje dlouhodobě a zároveň by
nové poznatky a svědectví mohla pomoci plastickému provedení chystané expozice.
Pokud nám se záměrem chcete pomoci, či máte něco, co by
nás mohlo zajímat, kontaktujte prosím muzeum v Mimoni.
Blanka Marčoková tel. 725 854 377,
muzeum@kulturamimon.cz
Předem děkujeme za Váš zájem a těšíme se na Vaše reakce.

Radka Pipalová a Mgr. Tomáš Cidlina

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

Jaro s Bezinkou
Ano, záměrně používám velké písmeno, protože Bezinka je
pes. Úžasná fenka, která se svojí paničkou Janou Augustovou
začala od dubna docházet k nám do Domova pro seniory.
Bezinka je vycvičená k provozování canisterapie.
Canisterapií se rozumí léčebný kontakt psa a člověka. Pes už
svou přítomností dokáže vyvolat dobrou náladu všude tam,
kde je jí nedostatek. A o tom, že úsměv léčí, není pochyb. Ale
už dávno to není jen o radosti, kterou psi lidem přináší. Canisterapie může mít formu individuální nebo kolektivní. Využívá
se různých druhů plemen s průkazem původu, ale i bez něj.

Canisterapie přispívá také k rozvoji jemné a hrubé motoriky,
podněcuje verbální a neverbální komunikaci, orientaci v prostoru, zvyšuje motivaci podílet se na vlastním léčebném procesu. Prostřednictvím canisterapie dochází k nácviku
koncentrace a zvýšení pozornosti, rozvoji sociálního cítění,
zlepšení kvality života.

Našim klientům přinesla Bezinka rozzářené tváře, vzpomínky
na čtyřnohé přátele, které mívali doma a spoustu radosti, kterou si budou užívat až do prosince letošního roku díky projektu Českého rozhlasu.
Mgr. Eva Folprechtová
Červen 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 o očkování, nevlastníte počítač, nerozumíte internetu a nemáte
nikoho, kdo by vám s registrací k očkování proti onemocnění
COVID-19 pomohl, můžete se obrátit o pomoc na Městský
úřad Mimoň, správní odbor. Kontakt: 487 805 022,
487 805 054, 601 082 771, 724 315 362

Sociální služby města Mimoň
přijímají nové klienty

Trhy
Pravidelné prodejní trhy se, pokud to pandemická situace
dovolí, budou konat v pátek 18. června 2021 na náměstí
1. máje.

Zastupitelstvo města
Další pravidelné jednání je stanoveno na čtvrtek 24. června
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 červnu dožívají naši spoluobčané:
Alena Hynková
Daniela Foktová
Ladislav Němčík
Přejeme pevné zdraví, štěstí, spokojenost a hodně pohody.
Vedení města Mimoň a Sbor pro občanské záležitosti

Zapůjčujeme kompenzační pomůcky
Kvalitní péči je možné poskytnout při užití
vhodných kompenzačních pomůcek
i v domácím, důvěrně známém prostředí. Za
tímto účelem si můžete zapůjčit kompenzační
pomůcku.
Naši půjčovnu máme vybavenou širokým sortimentem zdravotních a podpůrných pomůcek, které zlepšují kvalitu života
a mnohdy by bez nich pobyt nemocného doma nebyl možný.
Pomůcka se zapůjčuje na základě dohody a cena je určena za
každý započatý měsíc výpůjčky.
Zapůjčujeme:
• toaletní židle
• elektrické polohovací lůžko
• nástavec na WC
• sedačka na vanu
• invalidní vozíky
• chodítka různého typu
• rehabilitační šlapadla
• mechanická lůžka
• servírovací stolek k lůžku
Nabízíme:
• poradenství ve výběru vhodné pomůcky
• vysvětlení a zaučení v používání vybrané pomůcky
• krátkodobé i dlouhodobé zapůjčení
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Pro koho jsou pomůcky určeny:
• senioři
• osoby se zdravotním postižením
• osoby chronicky nemocné
• lidé po úrazech, operačních zákrocích
• rodinní příslušníci výše uvedených pro usnadnění péče
o své blízké
Pokud máte zájem o zapůjčení pomůcky, kontaktujte Bc. Lucii
Pražákovou, tel. 725 308 842

Červen 2021

Potřebujete pomoc s péčí o své rodiče či prarodiče? Nezvládáte
již péči o své blízké? Využijte služeb, které Sociální služby
města Mimoň nabízí. Registrovány máme dvě sociální služby.
Seniorům, kteří ještě zvládají žít ve svém domácím prostředí,
ale potřebují výpomoc, například se sebeobsluhou, s podáním
stravy, či s nákupem, nabízíme terénní služby, a to pečovatelskou službu. Pečovatelská služba je ale i o přítomnosti,
kontrolním dohledu nebo procházkách. Pokud přemýšlíte,
váháte, zda by terénní pečovatelská služba byla právě pro vás
či vaše blízké, můžete se s dotazem obrátit na vedoucí terénních služeb paní Mgr. Veroniku Paluskovou, tel. 606 464 353,
socialnips@ddmimon.cz, která vám ochotně o našich službách
podá informace.
Pokud ale péči o svého blízkého již nezvládáte, nejste schopni
mu zabezpečit 24hodinovou péči, kterou by si zasloužil, nabízí
se vám služba pobytová, a to Domov pro seniory v Mimoni,
který má kapacitu 65 klientů. V současné době přijímáme
nové klienty. Pokud tedy uvažujete o podání žádosti o umístění
do Domova pro seniory, kontaktujte sociální pracovnici
Mgr. Evu Folprechtovou, tel. 702 054 451,
socialnids@ddmimon.cz.
Poskytujeme služby s lidskou tváří, se srdcem na dlani.
Kateřina Kapičková, ředitelka SSMM

Oznámení
1. 6. 2021 jsme si připomněli nedožité 100. narozeniny paní
Marie Eichlerové (roz. Hijové), dlouholeté zaměstnankyně
Státního statku v Mimoni.
Vzpomínají synové Josef Eichler a Milan Hija.
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COKULTURA
VÁS ZAJÍMÁ
650 let od předání celních práv
Mimoni

Vartenberkové usilovali o získání Mimoně, a to patrně z důvodů strategického a obchodního významu na jedné z tras dálkové obchodní cesty a existence celní stanice. Prastaré spojení
centra Čech s Žitavskem získávalo právě v této době na významu. V letech 1341–1351 nařídil císař Karel IV., aby na cestě
přes Žitavu do Čech byla využívána řádná silnice vedoucí
přes Mimoň, z důvodu vyhýbání se poplatkům. Průchozí clo
se vybíralo ve všech hlavních bodech cesty. Záhy po nabytí
Mimoně získali Vartenberkové 24. června 1371 od císaře
Karla IV. potvrzení na staré právo vybírání cla v Mimoni
a zároveň nařízení, že všichni kupci se cestou do Žitavy musí
k úhradě zastavit v Mimoni. Vzhledem k vytížení cesty přes
Mimoň byly příjmy z vybírání cla nemalé. Díky tomuto se
obec rychle rozvíjela.
Získání práv znamenalo přínos do pokladny obce i majitelům
panství. Z vybraných peněz se udržovaly a stavěly silnice,
mosty, pevnosti a platila stráž pro obchodníky.
I přes výbojné války Vartenberků s husity a Žitavou, které
obyvatelstvo velmi zatěžovaly, se rozvíjel obchod. Roku 1505
je už Mimoň uváděna jako město. Další obchodní výsady
byly městu potvrzeny roku 1511.
Vybírání cla se udrželo do 18. století a vybírání mýtného až
do 19. století.
Od roku 2000 se na počest výročí historické události konají
oslavy Dne města s bohatým kulturním programem po celý
den.

Dny města Mimoň 2021

Jedinými prameny dávné historie jsou záznamy církevní povahy. Městské a cechovní písemnosti ani pozemkové knihy
nebyly dochovány, neboť městský archiv utrpěl nedozírné
ztráty za ničivého požáru v roce 1806. Řadu zmínek, hlavně
z období husitských a Vartenbersko-lužických válek, přinášejí
lužické anály a farní kroniky. O založení města nejsou zprávy
a rovněž samotný název Mimoň je předmětem dohadů historiků. Patří však k nejstarším místům v severních Čechách,
což dosvědčuje důležitá celní stanice na žitavsko–pražské
kupecké cestě. Počátky města jsou spojené s touto kupeckou
cestou, zvanou též „Záhošťská“ a s majiteli nedalekého strážského panství Vartenberky.
Již v 11. století je saským kronikářem cesta ze Žitavy přes
Jablonné, Mimoň a dále k Jihlavě zmiňována jako stará a těžká.
Je více než pravděpodobné, že jedna z větví Žitavské cesty,
spojující nitro Čech s Žitavou a náležící k České koruně, procházela pod Kostelním vrchem.
Tržní osada u brodu při soutoku Ploučnice a Panenského
potoka byla osídlována postupně Slovany i německými kolonisty. Zmínky z roku 1352 uvádějí už farní ves.
V druhé polovině 13. století zahrnovalo území Mimoně ves
Okrouhlou a osadu Galgendorf, jejíž český název Šibeničná
nebyl používán. V roce 1370 patřily všechny okolní statky,
Zákupy, Vartenberk (Stráž pod Ralskem) a Děvín, rodu Vartenberků, respektive dvěma osobám, bratrům Janu z Vartenberka (1355-1383) nejvyššímu purkrabímu pražskému
a Václavovi z Vartenberka (1356-1379) řečenému též Vaněk.

MIMOŇSKÝ ZPRAVODAJ

Je polovina měsíce května a my dáváme do tisku Mimoňský
zpravodaj. Za normálních okolností bychom do něj vkládali
program na Dny města Mimoň, protože bychom s jistotou
věděli, že se uskuteční. Dnes to ale nejde. Na druhou stranu
to možná půjde za měsíc. Pokud nám to situace alespoň trochu
dovolí, nařízení budou splnitelná a umělci nám potvrdí účast,
jdeme do toho a Dny města Mimoň uspořádáme!
Na co a na koho se můžete letos těšit, kdyby nám to náhodou
vyšlo? V sobotu 26. 6. 2021 by na velkém podiu vystoupili
například Míša Růžičková, Monogram, ATMO music, Elis
Mraz, Sto zvířat a další. Mimo hlavní vystoupení zažijete
představení šermířů v průběhu celého dne a aby toho nebylo
málo, přijede Karel IV. udělit Mimoni celní právo stejně jako
před 650 lety. Samozřejmostí budou kolotoče a stánky různého
druhu.
Držme si vzájemně palce, abychom se v červnu společně potkali na mimoňském náměstí a oslavili 650 let od předání celních práv Mimoni.
Radka Pipalová, Kultura Mimoň

Červen 2021
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COKULTURA
VÁS ZAJÍMÁ
Pozvánky do Městského muzea

Právě po Mimoni
probíhá dobrodružná hra!
Kultura Mimoň pro vás připravila dobrodružnou hru s příběhem, která vychází z pověsti o Ralské léčce. Hra je
zpracována na způsob gamebooku – hráč si na jednotlivých
stanovištích vybírá, kterým směrem se bude ubírat, a sám si
tak vytváří svůj příběh. Během své cesty hráči plní různé
úkoly a dozví se i něco z historie hradu Ralsko.
Veškeré informace jsou vyvěšeny na webových stránkách
www.kulturamimon.cz.
Doufáme, že se vám hra bude líbit!

Podrobnosti najdete na webové adrese www.turisticke-znamky.cz . Známky lákají k navštívení nejen našeho Infocentra,
ale i ostatních po celé republice. Honba za vítěznou fotkou
se může stát zábavou a cestou za poznáním pro celou rodinu.

Soutěžte s Maxiznámkou
v Infocentru Mimoň
Do turistického informačního centra v Mimoni přibyl nový
člen naší kulturní rodiny a tím je obří turistická známka.
A není tam jen tak „pro nic za nic“ nebo pro okrasu. Fotka
s Maxiznámkou má cenu možné výhry ve fotografické soutěži.
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Radka Pipalová, Kultura Mimoň
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Městská knihovna
www.knihovnamimon.cz
že jednou pojedete do Hlavního Města. Ledaže…Ledaže by se
k vaší planetě blížila mezihvězdná loď a vy jste dostali pozvánku
na palubu. Potom si musíte vybrat: navždy odletět a studovat na
vesmírné akademii pro tajemné pátrače, nebo zůstat a pokusit
se odhalit tajemství své minulosti.

Nové knihy v Městské knihovně
Dětské oddělení
Hele, život!, autor: Mike Barfield
Supervědecký detektiv Šerlok Houbeles je zpět! A spolu s ním
i jeho hlodavčí spolupracovníci Kryšpín a Kryšpína. Tentokrát
se po hlavě vrhají na záhady přírody, přijdou na kloub tajemství
života a prostřednictvím vědeckých komiksů představí nejznámější osobnosti na poli přírodních věd. Odhal společně s nimi
identitu mnoha neuvěřitelných obyvatel planety Země aaž některý
zté velespousty druhů vypátráš, můžeš směle zvolat: „Hele, život!“
Já, Finis, autor: Václav Dvořák
Ze Země se ztrácí kluci. Přesně v den svých osmých narozenin
beze stopy zmizí a nikdo tomu nedokáže zabránit. Lidé ztratili
veškerou naději, dokonce si už ani nekladou otázky kdo, kam
a hlavně proč chlapce unáší. Dvanáctiletý Petr však nezmizel.
Možná za to mohou jeho extrémně citlivé oči chráněné silnými
černými brýlemi, které mu umožňují vidět i ve tmě. Díky nim
spatří podivné přízraky kradoucí jeho brášku. Petr vymyslí šílený
plán a jsou to právě jeho oči, které mu umožní nalézt cestu do
temného světa nestvůr a monster.
Písečníci a bludný asteroid, autor: Václav Dvořák
Když vyrůstáte v sirotčinci na zaostalé planetě Písečnice, nemáte
zrovna super vyhlídky. Aje úplně jedno, že se vdolech vykopaných
mimozemskou rasou vyznáte jako nikdo jiný. Můžete akorát snít,
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Dospělé oddělení
Sběratelka sirotků, autor: Ellen Marie Wisemanová
Zatímco svět oslavuje konec Velké války, blíží se další hrozba –
španělská chřipka. Nová hrůza dolehne i na Filadelfii, kde žije
třináctiletá německá imigrantka Pia, jejíž otec narukoval do americké armády, ale stále se ještě nevrátil domů. Město se ocitá
v karanténě, objevují se znamení nákazy a lidé nosí masku, za
níž skrývají nejen strach z nákazy, ale temnější úmysly…
Poslední let, autor: Julie Clark
Claire má dokonalý život. Jenže ve skutečnosti nic není takové,
jak to vypadá. Její zdánlivě dokonalý manžel je výbušný jako jeho
slibná politická kariéra anechává Claire sledovat, aby měl jistotu, že
žije, jak podle něj má.
Díky náhodnému setkání na letišti pozná Evu, jejíž život se zdá
stejně bezútěšný. Domluví se, že si na poslední chvíli vymění
letenky. Věří, že díky tomu budou moci začít znovu, daleko od
svých minulých životů. Když se letadlo s Evou zřítí, Claire si uvědomí, že už není cesty zpět. Převezme Evinu identitu a spolu s ní
i její úzkostlivě skrývané tajemství...
Krásné věci, autor: Janelle Brownová
Jako malá toužila Nina po umělecké kariéře v New Yorku. Její
sen se však nakonec rozplynul, a tak začala se svým přítelem
Lachlanem okrádat zlatou mládež v Los Angeles. Měla k tomu
ostatně ty nejlepší předpoklady: i její matka byla totiž zkušená
podvodnice. Když se ale matce vrátí rakovina, musí jinak rozvážná
Nina jednat velmi rychle, aby sehnala peníze na drahou léčbu.
Rozhodne se tedy vydat i s Lachlanem k jezeru Tahoe do sídla
Stonehaven, kde žije mladá dědička Vanessa, a uskutečnit tam
svůj dávný plán.
Nejsem jako vy, autor: Jodi Picoultová
Jacob Hunt je jen zdánlivě obyčejný teenager – exceluje v matematice, má hodně černý smysl pro humor a nenávidí nepořádek.
To, co má navíc, je Aspergerův syndrom, formu autistické poruchy.
Je neprodyšně uzavřený ve svém vlastním světě. Snaží se být jako
všichni ostatní, ale netuší, jak by to měl udělat. Jednoho dne je
za podivných okolností zavražděna jeho lektorka Jess a chlapec
suhýbavým pohledem je rázem prvním podezřelým. Byl by schopen vraždy? Kdo se k němu dokáže dostat natolik blízko, aby
poznal pravdu?
Persona, autor: Maxime Girardeau
V polorozpadlém pavilonu psychiatrické nemocnice Svaté Anny
v Paříži je nalezen strašlivě zmrzačený muž. Pro Francka Somerseta, komisaře pařížské kriminálky, začíná podivné vyšetřování.
Nejde totiž o sérii vražd v pravém slova smyslu. Všechny oběti
jsou ponechané naživu. Jsou však znetvořené, zmučené auvězněné
samy do sebe.
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.
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ZŠ a MŠ Pod Ralskem
Kouzelnická škola v 1.B
Jelikož nám vyšel při výuce týden, kdy nesedíme u počítače,
užili jsme si den ve třídě báječně. Již o den dříve jsme si vyrobili
ze začarovaných klacíků z parku hůlky a připravili si kouzelnické knížky.
No a v pátek to začalo. Nejprve se do třídy slétlo hejno čarodějnic a kouzelníků. Když se konečně usadilo, tak přišla ředitelka školy Albice se zlou pomocnicí Andulou. Nejprve jsme
se učili základní zaklínadla. Pak z písmen skládali mazlíčky
čarodějnic. Také jsme plnili různé úkoly a kvízy ze života
čarodějnic. Za ně jsme mohli dostat razítka do svých knížek.
Počítali příklady, poznávali jiné kouzelníky z pohádek a filmů.
Nechybělo létání na koštěti na hřišti a čmárání kouzelných
formulí křídou na zem. Naučili jsme se i tanec se Saxanou.
Moc jsme si tento den užili.

Mgr. Jana Beranová
Distanční výuka v 2.A byla ve znamení únikových her
Nejen žáci a rodiče, ale i vyučující se musí poprat s technikou.
Snažila jsem se žákům dát několik možností, jak se zábavně
a efektivně učit při distanční výuce. Vytvářela jsem různé
kvízy, interaktivní pracovní listy, únikové hry na různá témata.
Nabízelo se téma Velikonoce. Podstatou únikové hry bylo
opustit prostor, ale musíte mít klíč – heslo, které poslali žáci,
a získali tak jedničku. K heslu se dostali přes připravené úkoly.
Úkoly byly vytvořené v různých výukových zdrojích,
např. wordwall (kde lze sledovat výsledky žáků), flippity apod.
Když jsme si zkusili techniku, tak jsme také vyrazili do přírody.
Žáci dostali mapu, která přišla na e-mail. Na mapě byla vyznačená trasa s úkoly. Úkoly byly zejména z probíraného učiva
prvouky. Opět po vyluštění hesla, které žáci poslali, získali
jedničku. Na konci cesty byly připravené ceny. Počasí si s námi
hrálo, tak to bylo dobrodružnější. Trasa vedla kolem bývalé
vily Luisenhof. V hodině prvouky se žáci dozvěděli trochu
historie o vile, která byla zahalena tajemstvím.
Mgr. Libuše Pittnerová

jsme vytvořenou svou speciální učebnu, kde jsme spolu pracovaly a tvořily. Věnovaly jsme se dramatickému čtení, jazykovým hrám a dalším aktivitám. S nástupem rotační výuky
se všechno ještě zpestřilo. Jeden týden se mnou ve třídě seděly
dívky z „áčka“, zatímco „béčandy“ byly připojené přes Google
classroom, druhý týden se to obrátilo. Tato netradiční setkání
přinesla spoustu vtipných situací.
Podle všeho už se brzy dívky z obou tříd setkají ve škole osobně. A to je moc dobře. To ale nemění nic na tom, že na všem
zlém lze nalézt vždy i něco, co nás obohatí.
Mgr. Lenka Jarošová

ZŠ a MŠ Mírová
Zprávičky z MŠ Letná a MŠ Komenského
Letošním pálením čarodějnic a opékáním špekáčků na školní
zahradě jsme snad už doopravdy zahnali všechno zlé. Pohádkový a čarodějnický týden mohli sice prožívat pouze předškoláci, ale v ten následující, zakončený Dnem matek, už byly
třídy téměř zaplněné.
Po rychlém zopakování školkového režimu všechny síly
a dovednosti směřovaly ke splnění důležitého úkolu: naučit
se básničku a vyrobit dárek pro maminku (případně tetu).
Ono dávat po takové dlouhé době zase pozor na paní učitelku,
když je potřeba si připomenout jména kamarádů, navázat na
stará přátelství, pochlubit se novými bačkorami a najít oblíbeného plyšáka, není nic jednoduchého.
Než se nadějeme, budou se předškoláci se školkou loučit.
Mezitím si ale ještě připomenou, jak třeba funguje jejich tělo,
popřemýšlí, jak se asi mají jiné děti po celém světě, a zvládnou
těžký výběr zmrzliny ke Dni dětí. Snad bude počasí přát, abychom všichni co nejvíce odpolední trávili aspoň na zahradě.
Děti potřebují hodně pohybu i možnost sledovat proměny
okolního světa, o kterých se právě učí. Přírodu nestačí jen
vidět z okna, je důležité cítit šimrání nové trávy na nohách
a sluneční paprsky na tváři. Nechat písek protékat mezi prsty
a zkoušet trpělivě bábovičky. Provlékat květiny do věnečku,
slyšet ptáky a vidět je stavět hnízda. Sledovat hmyzí hemžení
a experimentálně namáčet bílé sedmikrásky do barevné vody.
Jejich jedinou „starostí“ by měla být prolétávající vosa, rychlejší kamarád, zlomená pastelka, zašantročená bota nebo
vylité pití. Na ostatní špatnosti světa mají ještě času dost…

Zájmové kroužky na distanci?
Skoro by se zdálo, že v době distanční a rotační výuky nemůže
probíhat zájmový kroužek pro žáky z různých tříd. Omyl!
Všechno jde, když se chce, a takových kroužků probíhá během
posledních měsíců hned několik. Jedním z nich je kroužek
tvůrčího čtení a psaní, kam „chodí“ dívky z obou tříd osmého
ročníku. Když byly obě třídy na distanční výuce, „scházely“
jsme se každý týden na platformě Google classroom. Měly
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Duben na gymnáziu
Přestože duben tentokrát začal velikonočními prázdninami,
rozhodně to neznamená, že odpočinek probíhal i po zbytek
měsíce. Tak jako vždy proběhlo mnoho zajímavých akcí a soutěží (mezi nimi mimochodem další online rodičovské schůzky
s velmi slušnou účastí, což možná některé žákyně a žáky mírně
povzbudilo při jejich snažení). Pojďme se na ně podívat trochu
blíže.
Soutěže a olympiády
Začněme tentokrát úspěchy na soutěžích a olympiádách. Filip
Úradník (oktáva) dosáhl v krajském kole soutěže Matematický
klokan sdíleného 8. až 9. místa. Adéla Koštejnová (oktáva)
dosáhla v krajském kole olympiády z českého jazyka sdíleného
7. až 8. místa. U obou se jedná o výborná umístění, oběma
patří naše velká gratulace a dík za hezkou reprezentaci!
U Adély Koštejnové ještě na chvíli zůstaneme. Kromě skvělého
umístění v předchozí soutěži zabodovala i se svou maturitní
prací, kterou dobrovolně přihlásila do SOČ (Středoškolská
odborná činnost). S tématem „Vzhled čerta a ďábla v českých
frazémech a vývoj těchto frazémů“ má stále možnost postoupit
až do celostátního kola! Svou prací částečně navazovala na
účast v projektu Otevřená věda, kde se zúčastnila odborné
stáže „Výzkum staročeských a raně novověkých přísloví aneb
Ktož neumie múdře mluviti, měl by se učiti múdře mlčeti?“
Už to, že se na této stáži probíhající na Akademii věd ČR
mohla podílet, je ohromný úspěch.
Žáci primy se 15. dubna účastnili soutěže Pangea. Na úrovni
kraje obsadila druhé místo Thai An Cao Thi, třetí místo získal
Viet Tung Nguyen. Opět skvělá umístění, děkujeme za reprezentaci.
Den Země
Již od roku 1969 se každoročně slaví Den Země. Na našem
gymnáziu jeho připomínka nezapadla ani letos. O tom, jak
to v letošních ztížených podmínkách probíhalo, informuje
Mgr. Petra Maslenová: „Den Země probíhal letos netradičním
způsobem, a to v online prostředí. V českém jazyce žáci skládali básničky, vytvářeli inzeráty a psali i tematicky zaměřený
diktát. Den Země si ale naši žáci připomněli i v dalších předmětech, v cizích jazycích například tvořili plakáty na téma
klimatické změny, diskutovali o tom, co je uhlíková stopa
a jak ji snížit, mladší žáci řešili téma recyklace a znovuvyužití
výrobků. Problematiku obalů, jejich výrobu a následné zacházení s nimi jakožto s odpady i druhotnými surovinami řešili
mladší žáci též v chemii, starší se zabývali ekologickými dopady těžby rud na krajinu a jejich zpracováním. Fyzikálního
pohledu se ujali žáci sexty a septimy, kteří řešili například
elektrostatické odlučovače popílků, emisní limity výfukových
plynů v EU, problematiku jejich dodržování a další. Třída
sekunda se účastnila mimo jiné zeměpisného kvízu.“
„I když jsme kvůli podmínkám, které nám již přes rok diktuje
120 nanometrů velká struktura, která ani nemá odvahu vytvořit vlastní buňku, a proto se schovává do těch našich (tedy
jinými slovy virus SARS-CoV-2), nemohli strávit Den Země
tradičně – společně a úklidem, všem zapojeným bych tímto
chtěla moc poděkovat za to, s jakým nasazením se do zpracování úkolů pustili.“
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Vědci nejen ve výuce
Akademie věd ČR na konci března uveřejnila na sociálních
sítích výzvu „Pozvěte si vědce do online výuky“. I naše škola
této skvělé možnosti využila a zpestřila tak žákům výuku.
Ještě v průběhu dubna proběhly přednášky převážně s chemickým, fyzikálním nebo biologickým zaměřením. Jana
Doubravová z Geofyzikálního ústavu AV ČR přednášela na
téma Zemětřesení v západních Čechách, molekulární genetik
Jan Pačas a fyzikální chemik Lukáš Šimaňok zase představili
témata DNA nebo Nanomateriály. Primu navštívil kosmický
fyzik David Píša s přednáškou Neobyčejné putování sondy
Cassini k planetě Saturn. Všechny přednášky byly velmi zajímavé a přínosné a umožnily žákům náhled do vědecké práce
a zprostředkovaly jim vědění, která jim běžně zůstávají skryta
až do vysokoškolských studií. Na další zajímavé přednášky
se mohou těšit opět v květnu.
Trochu té vědecké práce si ale někteří žáci užívají i na půdě
našeho gymnázia.

Žáci oktávy v dubnu například obhajobami svých maturitních
prací jednu takovou vědeckou zkušenost završili. Vše probíhalo již prezenčně, někteří oponenti se ovšem přihlásili do
místnosti online. Epidemiologická situace tak umožnila
„přítomnost“ i těch, kteří by se jinak zúčastnit nemohli. Práce
obhájili nakonec všichni, snad jim to bude přínosem pro
psaní bakalářské a diplomové práce na vysokých školách.
Vědecká snažení probíhala i v biologickém a chemickém
semináři. Žáci například řešili účinky katalázy přítomné
v syrových játrech na peroxid vodíku nebo se snažili vytvořit
„zdravé jídlo“. Proč uvozovky? Nešlo ani tak o to, jak moc to
bylo zdravé, ale spíše o obsah jednotlivých základních živin.
Žáci vytvářeli hypotézy, ověřovali je a diskutovali.
Trochu té vědy zažila i kolegyně Doubková s kolegou Kuchařem na prakticky už tradičních seminářích Elixír do škol.
Tentokrát šlo o téma elektrických obvodů. Online také proběhla přednáška docenta Jana Mlynáře o výstavbě reaktoru
ITER ve Francii.

Mgr. Jaroslav Balcar
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Ohlédnutí za školním rokem v kolektivní výuce výtvarného oboru v ZUŠ
V letošním školním roce výtvarný obor Základní umělecké
školy Václava Snítila Mimoň neměl svoji činnost nijak ulehčenou, jako všechny kolektivní výuky na základních uměleckých školách. Jejich společná činnost závisela a závisí na
rozhodnutí vlády, které základní umělecké školy nebere jako
školy a při svých jednáních na kolektivní výuky v těchto školských zařízeních zapomíná. Nechápu, proč nesmíme učit
aspoň po deseti, když ty samé děti budou ve školách celý den
spolu v mnohem větších počtech, a navíc budou všechny testované. Nemá to logiku. Třeba až bude vydán článek v tomto
čísle zpravodaje, budeme s otevřením kolektivních výuk na
uměleckých školách dále.
Chtěla bych se s Vámi podělit o pěkné věci, které získal výtvarný obor v Základní umělecké škole Václava Snítila v Mimoni
s probíhajícím školním rokem, kdy většina výuky probíhala
distanční formou. Náš výtvarný obor se do současné doby
zúčastnil v tomto školním roce 19 výtvarných soutěží. Tvořili
jsme dle zadání, tématu a posílali díla žáků např. do Krásné
Lípy, Chebu, Brna, Prahy, Lidic, Nymburku, Litvínova, Hradce
Králové, Olomouce.
Naši mladí výtvarníci získali nespočet ocenění. Gratuluji
Rozálii Jiráskové, která obsadila krásné 3. místo na téma:
České Švýcarsko – království mechů, lišejníků i kapradin
pořádané Správou Národního parku České Švýcarsko. Skvělé
1. místo získala v kategorii od 10 do 12 let Veronika Pánková
s dílem na téma Ze života hmyzu pořádané Galerií výtvarného
umění v Chebu. Z Nymburka nám přišlo pěkné 2. místo
v kolektivní výtvarné soutěži na téma Ptačí hostina. Gratulace
patří Kateřině Šimíčkové, která získala ve 3. kategorii 2. místo
ve výtvarné soutěži na téma Bitva u Slavkova. V Broumově
ve výtvarné soutěži na téma Jak svět vidím já? získala ve 2.

kategorii 1. místo Alžběta Buzková a ve 4. kategorii získala
3. místo Nela Součková. Z Litvínova nám přišla krásná zpráva,
kde se umístila na 3. místě Sofie Pittnerová a spolu s Klárkou
Hurdesovou a Alžbětkou Buzkovou získaly se svými obrázky
na téma Zima čaruje ceny od pořadatele výtvarné soutěže
CEV VIANA při Schole Humanitas. Z Hradce Králové nám
přišla radostná zpráva hned 2x. Nejdříve získala ocenění
Karolína Tesařová, která na online hodině tvořila spolu s ostatními spolužáky velikonoční kraslice. Pak jsme se mohli radovat z umístění ve výtvarné soutěži na téma Evropská železnice
v roce 2050, kde v 1. kategorii získala 1. místo Alžběta Buzková
a 3. místo Anežka Buzková. Ve 2. kategorii gratuluji k umístění
na 1. místě Tereze Tesařové a 3. místo získala Lucie Vindušková. Z okresního kola výtvarné soutěže na téma Požární
ochrana očima dětí a mládeže vyhlášené Sdružením hasičů
Čech, Moravy a Slezska do krajského kola postoupila tvorba
i našich žáků. A na další výsledky zaslaných prací žáků Základní umělecké školy V. Snítila čekáme. Práce žáků jsou též zaregistrovány k účasti ve 49. ročníku Mezinárodní dětské
výtvarné výstavy Lidice 2021, kde je do současné doby zaregistrováno 1329 škol + jednotlivců ze 72 zemí a to s 9944 2D
pracemi.
Děkuji rodičům a hlavně žákům, kteří vydrželi, nevzdali
a nezanevřeli na kolektivní výuku v umělecké škole. Nepolevíme a do konce školního roku budeme společně tvořit dle
vládních nařízení v malých skupinkách, ač to zabere více
času, kdy skupinu žáků musím rozložit tak, jak mi nařídí, ale
společně to dáme.
A budeme věřit, že školní rok 2021/2022 bude již v běžném
režimu a žáci budou moci tvořit společně na hodinách výtvarné výchovy ve všech školských zařízení.

Mgr. Vendula Böhmová, výtvarný pedagog ZUŠ V. Snítila Mimoň
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RŮZNÉ
Tip na výlet

Zřícenina hradu Hamrštejn

Kdysi významný hrad postavený na skalním ostrohu v 1. polovině 14. století chránil obchodní stezku z Liberce do Žitavy,
železné hamry pod ním, jedny z nejstarších v Čechách, a doly
na vzácné kovy, které zůstaly v provozu až do poloviny 18. století. V tu dobu se těžba přestala vyplácet a byla zastavena.
Jméno hradu (německy Hammerstein) je často spojováno
s existencí hamru, kde se pomocí bucharů poháněných vodním
kolem zpracovávalo surové železo. Poprvé se připomíná roku
1357, roku 1433 hrad dobyli a obsadili husité, po následujících
majetkových sporech byl obýván ještě v první polovině 16. století. Kupní smlouva z roku 1558 jej uvádí už jako pustý.
Čilý hospodářský život se do údolí pod hradem vrátil po roce
1826, kdy zde byla postavena továrna Siegmind, Neuhäuser
a Comp. Soukenická továrna na břehu řeky Nisy využívala
její tok jako zdroj energie k pohánění strojů.
Byl to sice významný zásah do krajiny, ale údolí více změnila
stavba viaduktu železnice Liberec – Žitava v letech 18561859. Tehdy byl také oddělen skalní ostroh s troskami hradu
Hamrštejna od ostatní krajiny a stal se přístupným pouze
pěším turistům.
Pod zříceninami se nachází přírodní rezervace a vede tu
i naučná hornická stezka.
Hrad je od roku 2008 evidován mezi nejohroženějšími kulturními památkami v České republice.
Zdroj: www.hrady.cz, www.kudyznudy.cz, www.npu.cz

Liberecký kraj se pyšní celou řadou honosných hradů a zámků,
které mají atraktivní interiéry a jsou obklopeny upravenými
parky a zahradami. V regionu jsou ale i méně známé památky.

Okolní akce

Jednou z nich je rozsáhlá zřícenina hradu Hamrštejn. Pozůstatky hradu, které se nachází nedaleko cesty spojující libereckou čtvrť Machnín s malebným Kryštofovým údolím,
nejsou ze silnice vidět. K hradu se dostanete po žluté turistické
značce z centra Machnína. Stezka kopíruje romantické meandry Lužické Nisy a vede až k úbočí Zámeckého kopce (375 m),
na jehož vrcholu ční zbytky středověkého hradu. Cestou
můžete vyzkoušet unikátní samoobslužný transbordér od
architekta Martina Rajniše, kdy s pomocí vlastní síly překonáte
řeku Nisu originálním kladkostrojem. Tento transbordér
neboli gondolový most je jediným na našem území!
Hrad byl ze tří stran obklopen strmými svahy a obehnán
dodnes částečně zachovalou zdí. Na obou koncích opevněného prostoru se tyčily válcové věže. Větší z nich bývala na
severovýchodní straně a sloužila jako věž obytná. Menší věž
pravděpodobně plnila funkci pozorovatelny. Je poměrně
dobře zachovalá a přístupná po schůdcích ve skále.

9. 6. 2021 chystají na zámku v Ploskovicích pohádku O jezerní
královně a vodníku Tutínkovi. Více informací: www.vylety-zabava.cz
12. 6. 2021 proběhne na hradě Grabštejn Víkend otevřených
zahrad – komentované prohlídky venkovního areálu. Více
informací: www.vikendotevrenychzahrad.cz
5. 6.–6. 6. 2021 Jedna země, jeden král - šermířské dny na
hradě a hraní pro děti.
26. 6.–27. 6. 2021 Historická střelnice na Bezdězu – ukázky
i samotná střelba pro děti i dospělé, historický šerm a kovářská
dílna. Více informací: www.hrad-bezdez.cz
Do 30. 6. 2021 je ve Vlastivědném muzeu v České Lípě k vidění několik příběhů. Jeden z nich je bohatě ilustrovaná kniha
z roku 1936 s veršovaným textem o zimních radovánkách
skřítků. Další z příběhů vám připomene, jak se dámy strojily
na počátku 20. století na zimní sporty. A následující příběh
vás zavede do starých českolipských hostinců. Více informací:
www.muzeumcl.cz
Do 30. 6. 2021 se můžete zapojit do cyklistické výzvy vyhlášené DDM Libertin, kde na vás za splnění úkolu čeká odměna.
Více informací: www.libertin.cz
Do 31. 10. 2021 jsou v Památníku K. H. Máchy v Doksech
vystaveny Máchovy práce, které vznikaly při jeho cestování
romantickými místy. Výstava nese název Hrady spatřené.
Více informací: www.doksy.com
Nezapomeňte, že jsou po dlouhé době otevřené zoologické
zahrady, například naše nejstarší zoo v Liberci nebo o kousek
dál v Děčíně a Ústí nad Labem. Kousek za humny je minizoo
ranč Malevil nebo Zoopark Doksy. V tomto čase budou jistě
k vidění i čerstvě narozená mláďata.
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HASIČI RADÍ OBČANŮM

Požár – lokálně totální událost

Požáry jedlých tuků aolejů vdomácnosti

Mám na mysli požáry měst od druhé poloviny 18. století,
které určitou lokalitu totálně zdevastovaly. Zamysleme se
chvíli nad jejími příčinami. Zničujícím vojenským úderem
bylo v roce 1757 rozbíjeno město Jablonné při útoku Rakušanů
na ustupující pruskou armádu. Roku 1866 při bitvě mezi stejnými nepřáteli byla způsobena série požárů v Kuřivodech.
Dále shledáváme zničující ohně vzniklé lidskou neopatrností
či nedbalostí. Požár České Lípy 6. října 1787 způsobila neodborně instalovaná louč. 11. května 1788 bylo z podobných
příčin zdevastováno Jablonné zotavující se z bojů, které onoho
roku 1757 trvaly tři dny. V noci z 19. na 20. dubna 1804 vypukl
oheň v jednom domě na dnešní Nerudově ulici ve Cvikově,
a to od pochodně umístěné v chlévě. Během několika minut
bylo celé stavení v jednom ohni a lidé stačili zachránit jen
holé životy. Požár přeskakoval dál na domy a chalupy na předměstí. Zničeno bylo padesát objektů.
11. června 1806 vznikl obrovský požár Mimoně, na jehož
začátku bylo vzplanutí rozpouštěného másla v jednom domku.
Rozsáhlý popis podrobností o této strašné události je v knize
Mimoň v zrcadle dějin. 12. května 1820 vypukl od nezajištěné
louče zničující oheň v České Lípě, který pohltil prakticky celé
město na pravém břehu Ploučnice, více než 500 domů. 31.
července 1820 se ve Cvikově pozdě večer vracel domů opilý
tkadlec Rechziegel a žádal na své bytné, vdově Meyerové, aby
mu usmažila vajíčka a uvařila kávu. V tomto jeho stavu mu
pochopitelně odmítla. Do vaření se pustil sám. Zapálil dům,
kde žil a rozpoutal požár, který spolkl 65 domů s příslušenstvím stodol a kůlen.
15. srpna 1854 odešla většina obyvatel Stráže pod Ralskem
na pouť do Svébořic. Odpoledne toho dne vypukl oheň
v pekárně Franze Schäfera v domě na náměstí. Vypadlý oharek
z pece zapálil blízké hořlaviny. Za půl hodiny byla řada střech
v plamenech. Bilance: 103 zničených domů, 40 stodol a 60
chlévů.
Můžeme ještě připočítat třeba požár Doks (1842) nebo Jezvé
(1798) či Jestřebí (1832). Příčiny obdobné. K tomu přidat
příznivé podmínky: suché počasí, nejčastěji jižní vítr. Hlavní
problém byl v tom, že stavení byla v těchto místech převážně
dřevěná. Provozovala se domácká řemeslná práce, nejčastěji
tkalcování. Domy byly skladem surovin a produktů. Konkurence a snaha přijít k nějakému krejcaru navíc, vedly k natahování pracovního dne až do noci, a tedy nutnost topit a svítit
nedostatečně zabezpečenými prostředky.
Na všech místech katastrof se projevilo nesmírné hrdinství
lidí při marném zápasu s ohněm. Ukázala se samozřejmá
solidarita obcí a měst při hašení, ale také při opatřování okamžité i dlouhodobé pomoci. Sbírky měly někdy úžasný dopad.
Přišlo třeba pár zlatých, ale bylo to třeba až z Moravy, nebo
z nějaké zapadlé alpské vesničky. Jak úžasně rychle se šířily
zprávy o katastrofě. Projevila se i nemalá vstřícnost vrchnosti,
rozdávající hmotnou pomoc, darující peníze, poskytující
výhodné půjčky.
To všechno jsou kapitoly dějin o vzájemné pomoci a jsou
zatím dost neúplně zpracovány.
Ladislav Smejkal

Jedním ze způsobů přípravy pokrmů je smažení za použití jedlých
tuků nebo olejů (dále jen „olej“), kdy využíváme jejich vlastností
nashromáždit v sobě velké množství tepla, které však zároveň
může představovat i velké nebezpečí.
Ke vznícení oleje stačí například závada ve fritéze, případně zapomenutá pánev s olejem po smažení na zapnutém sporáku. Tím,
že se olej neustále zahřívá, dosáhne v určitou chvíli teploty vznícení.
To znamená, že hoření začne probíhat i bez zapálení plamenem.
Pokud se nám něco podobného v domácnosti stane, je třeba
myslet na své bezpečí a zvolit správný postup při řešení požáru.
CO UDĚLAT:
• Je-li to možné, zamezte dalšímu zahřívání oleje vypnutím sporáku nebo odpojením fritézy z elektrické sítě.
• Zabraňte přístupu vzduchu k požáru v nádobě, a to pomocí
prostředků běžně se nacházejících v domácnosti, např. zaklopením plechem na pečení, kovovou pokličkou, případně
mokrou vyždímanou utěrkou. Nad rámec domácích potřeb
lze pro tyto účely pořídit i speciální hasicí deky vhodné do
domácnosti.
• Použijte vhodné hasivo, a to ideálně hasicí přístroj třídy F (na
požáry rostlinných a živočišných tuků a olejů). Hasicí přístroje
používejte vždy v souladu s návodem výrobce.
• Jestliže se vám podařilo plameny uhasit, zkontrolujte, že je zdroj
tepla vypnutý, a nechte horký olej vychladnout. Neodkrývejte
nádobu, aby nedošlo k opětovnému vznícení.
CO NEDĚLAT:
• Nemanipulujte s nádobou, ve které je rozpálený hořící olej,
neboť rozlitím může dojít k rozšíření požáru a vzniku popálenin.
• NIKDY nelijte do rozpáleného hořícího oleje vodu ani jinou
tekutinu s obsahem vody! Nashromážděné teplo v oleji způsobí prudké odpaření vody, vyvržení hořícího oleje do prostoru
a rozšíření požáru. Zároveň hrozí vznik závažných popálenin.
• Jestliže na uhašení požáru Vaše síly nestačí, opusťte místnost,
zavolejte na linku 112 nebo 150 a upozorněte na požár i ostatní
osoby ve svém okolí.
kpt. Ing. Kateřina Štajncová, por. Bc. Jakub Sucharda
HZS Libereckého kraje
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Proměny firemních benefitů: Firmy
myslí na duševní zdraví svých
zaměstnanců

V posledním roce se toho změnilo opravdu hodně. Domácnosti jsou neustále plné – děti se učí z pokojíčků, rodiče hledají
pracovní místo v obýváku, ložnici i kuchyni. Mnohé rodinné
a partnerské vztahy dostávají v souvislosti s neustálou přítomností všech členů rodiny pořádně zabrat.
Naše poradna se psychologickému poradenství věnuje už od
roku 2015 a nemohli jsme si nevšimnout, že se potřeby a starosti lidí právě během posledního roku docela proměňují.
Stále se objevuje mnoho partnerských krizí a problémů, především, co se komunikace týče, mnohem víc se však také setkáváme s výchovnými problémy, tématem závislostí, samoty,
pracovního vyhoření, stresu a stereotypu.
Nové starosti, nové potřeby a hodnoty
To, co před rokem lidé vnímali jako příjemnou změnu a možnost odpočinku, nyní vnímají jako nutné zlo. Jeden příklad
za všechny – firemní benefit ve formě home office. Kdysi
velmi oblíbený, dnes mnohými spíše trpěný. Pracovní život
se s tím osobním prolíná víc než kdy jindy, a je proto jasné,
že prolínat se budou také osobní a profesní problémy. To
samozřejmě platilo už dříve, určitě si sami vybavíte den, kdy
vás v práci všechno štvalo, nic se nedařilo a po příchodu domů
ono naštvání a podrážděnost pokračovaly. A funguje to samozřejmě i obráceně – pokud vás dlouhodobě něco tíží v osobním
životě, chtě nechtě vám tímto směrem ubíhají myšlenky také
v práci. V současné situaci je však tohle všechno tak nějak
silnější a viditelnější…
Proměny firemních benefitů
Zaměstnavatelé si toho naštěstí také všimli a postupně na to
reagují. Duševní pohoda, zdravý životní styl a pohyb. Tři
oblasti, které nabývají na důležitosti. Firmy proto v poslední
době směřují nabídku firemních benefitů právě tímto směrem.
Benefity většina společností neruší, ale upravuje jejich profil.
Mnoho starých benefitů je v současné době vzhledem
k restrikcím zcela nevyužitelných, o některé zase momentálně
nikdo moc nestojí (například právě o již zmíněný home office).
Větší důraz je kladen na duševní pohodu, a tak do nabídky
firemních benefitů přibyla psychologická péče.
Firemní psycholog
Psycholog přes firmu? To jde? Ano, ale mnoho lidí o této
možnosti vůbec netuší. Pokud v poslední době cítíte, že je
toho na vás příliš, zkuste zjistit, zda váš zaměstnavatel v nějaké
formě psychologickou péči zprostředkovává. Možností je
hned několik: ve vaší společnosti může být přímo zaměstnán
firemní psycholog nebo zaměstnavatel navázal dohodu s psychologem externě (v praxi to pak vypadá tak, že psycholog
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na vaše pracoviště může dojíždět nebo bude mít pro zaměstnance dané firmy vyhrazen čas ve své ordinaci, případně se
s ním můžete spojit online). Častější je však zprostředkování
psychologické péče ve formě firemního benefitu, který pak
čerpáte podobně, jak jste byli zvyklí i u jiných benefitů. Pokud
váš zaměstnavatel žádnou z těchto možností nenabízí, máme
pro vás ještě jeden tip: v některých psychologických poradnách
můžete uplatnit také benefitní body mnohých benefitních
programů.
Nezapomeňte na sebe myslet i vy sami
Nový trend ve firemních benefitech přišel v pravou chvíli, je
příjemné vidět, že zaměstnavatelům není psychická pohoda
zaměstnanců lhostejná. Otázkou zůstává, jak a jestli této možnosti zaměstnanci využijí. Mnozí o ní nevědí, jiní stále váhají.
Psychologická péče je v České republice bohužel stále určité
tabu a lidé mají pocit, že si se všemi starostmi musejí poradit
sami. Kdo ví, možná právě tohle bude impulsem pro změnu.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz,
www.mojra.cz
(inzerce)

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

Řádková inzerce
Různé
• Sháním podnájem – pronájem bytu 3+1, 4+1 v Mimoni
a okolí do 8 000,- Kč za měsíc bez služeb – rodina s dítětem.
Tel.: 728 533 304.
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Firma

TRUHLÁŘSTVÍ KOBRYN
z Jablonného v Podještědí
hledá

TRUHLÁŘE
a

LAKÝRNÍKA
s praxí
Možnost poskytnutí
firemního bytu v Jablonném.
Bližší info na
tel. čísle: 602 433 221
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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